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накратко
Стартира набирането на кандидатури в конкурса "Иновативно предприятие
на годината 2021"
Стартира набирането на кандидатури в 17-ото издание на националния
конкурс „Иновативно предприятие на годината“, съобщиха организаторите
от фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Конкурсът цели да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите
и новите технологии. Освен наградите „Иновативно предприятие на годината 2021“, отличените фирми ще получат и правото да използват марката „Високи постижения в иновациите“/Excellence in Innovation на фондация
„Приложни изследвания и комуникации“. Тази година победителят в категория „Иновативно новостартирало предприятие“ ще получи и специална пакетна награда от услуги и консултации от София Тех Парк.
„Иновативно предприятие на годината 2021“ се организира от фондация
„Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и Enterprise Europe
Network – България с подкрепата на Генерална дирекция „Вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия (ЕК) и
София Тех Парк. TLL Media и тази година е официален медиен партньор на
събитието. Отличията в конкурса ще бъдат връчени по време на Националния иновационен форум през декември. Кандидатури за „Иновативно предприятие на годината 2021“ ще се приемат до 23:45 ч. на 10 октомври т.г.
на сайта на конкурса.

Асарел-Медет получи годишната награда за иновации на БМГК
Асарел-Медет получи годишната награда за иновации на Българската минно-геоложка камара (БМГК) за участието си в международния изследователски проект X-Mine за развитие на нови сензорни технологии за геоложко
проучване и дигитално моделиране на находищата, съобщават от компанията. В проекта, който се ръководи от финландска изследователска организация, участват още учени, производители на оборудване и други мини в
Европа, а Асарел-Медет е единствената българска компания, която тества
новите технологии. По време на официалното честване на Деня на миньора
в София, организирано от БМГК, на Асарел-Медет бяха присъдени още четири отличия. За седми път фирмата получи наградата „Грижа за природата“
заради автоматизираното управление на пречиствателните станции. Тази
година Асарел-Медет получи и наградата „Безопасност на труда“. Отличено
беше участието й в дарителския фонд за борба с пандемията заедно с това
на другите големи фирми от рудодобива в страната. Компанията получи
признание и по повод своята 55-а годишнина.

StartUP World Cup България 2021 търси най-добрите български стартиращи
компании
Стартира приемът на заявления за участие в StartUP World Cup България
2021, съобщиха организаторите от фондация Digital4Bulgaria. Състезанието е част от световния тур и основен квалификационен кръг на StartUP
World Cup, което се провежда всяка година в Сан Франциско. StartUP World
Cup България 2021 ще се проведе на 8 октомври в Пловдив. Тогава ще бъдат
представени предварително селектираните 10 най-добри стартъп предложения. Събитието ще бъде възможност и за срещи между стартиращи
компании и инвеститори. Повече от 40 държави всяка година класират по
един финалист за състезанието в Силициевата долина с награден фонд от
1 млн. щатски долара. Основната цел на инициативата е да подпомага развитието и растежа на иновациите и технологичните екосистеми в целия
свят, отбелязват от Digital4Bulgaria.
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накратко
Microchip представи нови FPGA с намалено наполовина енергопотребление
Microchip представи нови програмируеми логически матрици (FPGA) и
системи върху чип с интегрирана програмируема логическа матрица (FPGA
SoC) от фамилията PolarFire. Те предлагат намалено наполовина енергопотребление в статичен режим и най-малко излъчвана топлина при най-висока
ефективност и изчислителна мощ в сравнение с всички алтернативни продукти в този клас, съобщиха от компанията.
„Новите PolarFire FPGA и FPGA SoC намаляват системните разходи на
нашите клиенти, позволявайки им да преодолеят предизвикателствата,
свързани с управлението на температурата, без да им се налага да правят
компромиси със скоростта“, обясни Брус Уайър, вицепрезидент на подразделението за FPGA продукти в Microchip.
Със своята свръхниска консумация на енергия, най-новите допълнения
PolarFire FPGA (MPF050T) и PolarFire SoC (MPFS025T) на Microchip надвишават
показателите производителност/енергопотребление спрямо всички алтернативни FPGA или SoC FPGA решения на пазара, отбелязват от компанията.

Преминаването към кръгова икономика - акцент на изложението Fakuma 2021
27-oто международно изложение за индустриална обработка на пластмаси Fakuma ще се проведе на живо от 12 до 16 октомври 2021 г. във Фридрихсхафен, Германия. Наред с теми като екструдерни технологии, леене под
налягане и термоформоване, сред акцентите тази година ще бъдат и дигиталната трансформация в сектора и преминаването от линейна към кръгова икономика.
Над 1900 изложители ще представят последните иновации в обработката на пластмаси. Ще бъдат показани и нови подходи и решения в сфери като
устойчивост, опазване на околната среда, рециклиране и кръгова икономика.
Изложителите са все по-нетърпеливи да премахнат негативния имидж на
пластмасовите продукти, коментира Анмари Шур, проектен мениджър за
Fakuma. Събитието ще се проведе при спазване на всички предпазни мерки
в условията на COVID-19 съгласно действащите наредби в провинция БаденВюртемберг, посочват организаторите от Messe Friedrichshafen.

97% от компаниите предпочитат търговските изложения на живо
Messe Frankfurt оповести резултатите от най-новото си потребителско
проучване, проведено сред изложителите. Първото такова проучване бе
проведено през есента на 2020 г. и бе повторено през пролетта на 2021 г.
Целта му е да събере информация за влиянието на пандемията от COVID-19
върху сектора на изложенията.
В рамките на проучването компаниите ясно са заявили одобрението си за
допълнителните онлайн прояви в рамките на хибридните изложения по време на пандемията. Въпреки това мнозинството изложители предпочитат
изложенията на живо. „Само 3% от интервюираните искат събитията да се
провеждат изцяло онлайн. Всъщност, 67% от клиентите ни биха искали
събитията да се провеждат само на живо, а други 30% изразяват предпочитание към хибридния формат. Като цяло 97% от клиентите ни са убедени,
че събитията на живо са незаменим компонент на изложенията“, заяви Волфганг Марцин, президент и изпълнителен директор на Messe Frankfurt.
В проучването са взели участие 59 000 компании. „Фактът, че над 70%
от обхванатите от проучването компании ни изпратиха обратна връзка е
сензационен резултат, който чупи всичките ни рекорди“, коментира Мирко
Шуберт, вицепрезидент Международни продажби в Messe Frankfurt.

УНСС договори сътрудничество с ТИЗ
Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и клъстер
„Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) подписаха рамков договор за сътрудничество. „Направленията, в които можем да си сътрудничим с Тракия икономическа зона (ТИЗ), са свързани със стажантски позиции за нашите студенти,
участие в проекти, съвместни събития, открити лекции. Благодарение и на
добрата ни колаборация с Националното сдружение на общините в България
и Асоциацията на българските градове и региони, могат да се реализират
множество съвместни инициативи и проекти“, коментира ректорът на УНСС
проф. д-р Димитър Димитров.
Инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на ТИЗ, подчерта, че е много
важно да се постигне още по-тясна връзка между средното професионално
образование, висшето образование и бизнеса, за да може завършващите да
отговарят на съвременните изисквания на пазара на труда по отношение
на знания, умения и компетентности.
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накратко
Световният пазар на HMI решения ще достигне 9 млрд. долара до 2027 г.
През 2020 г., в условията на COVID-19 пандемия, световният пазар на HMI
(интерфейс човек - машина) решения достигна 5 млрд. щатски долара, като
се очаква да нарасне до 9 млрд. щатски долара до 2027 г. с годишен темп
на растеж от 8,6%. Данните са от последното проучване на Global Industry
Analysts. Според прогнозите годишният ръст при компютърните дисплеи
ще бъде 9,4% и сегментът ще достигне 4,4 млрд. щатски долара до края на
2027 г. След предварителни анализи на последиците за бизнеса от пандемията и предизвиканата от нея икономическа криза, годишният ръст в сегмент Софтуерен интерфейс е ревизиран на 8,4% за 7-годишния период.
Пазарът на HMI решения в САЩ се оценява на 1,5 млрд. щатски долара за
2020 г., като страната има дял от 29,62% на международния пазар. Китайският пазар на HMI се очаква да достигне 1,6 млрд. долара през 2027 г. с годишен ръст от 8%. Сред другите географски значими пазари са Япония и Канада,
които ще нараснат съответно с 8% и 6,8% за периода 2020 - 2027 г. В Европа
прогнозираният годишен ръст за Германия е около 6,8%, докато останалата
част от европейския пазар ще достигне 1,6 млрд. долара до 2027 г.

Алкомет внедрява зелени технологии в цех за елоксация в Шумен
През юли 2021 г. Алкомет започна изпълнението на проекта ALUGREEN
(Greener anodizing for cleaner nature), включващ внедряване на иновативни зелени процеси в цеха за елоксация на фирмата в Шумен. Проектът ALUGREEN
се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 20142021 в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“. Стойността му е 1 715 983 евро, като сумата на безвъзмездната
финансова помощ – 650 000 евро, представлява 37,88% от допустимите
разходи. Главната цел на проекта ALUGREEN е повишаване на конкурентоспособността на компанията посредством внедряване на иновативни зелени процеси в цеха за елоксация. Според фирмата въвеждането на иновативни технически решения към основната линия за елоксация и прилежащата й
пречиствателна станция за отпадъчни води ще допринесе за оптимизиране
на производството и засилването на пазарната й позиция.
Очаква се положителният ефект върху околната среда да бъде следствие
от намаляването на отпадъците, икономиите на вода и енергия, както и
намаляването на емисиите на СО2 благодарение на оптимизираното потребление на химикали в производствения процес.

Представиха концепция за общи икономически и индустриални зони на
Тунджа, Сливен и Ямбол
Общинският съвет в Тунджа одобри единодушно концепцията за развитието на Общината за периода 2021 – 2040 г., която включва създаване на
обща свободна икономическа зона и свободна индустриална зона с общините Сливен и Ямбол. Вносител на предложението е инж. Николай Георгиев,
председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България – Ямбол, а самата концепция е разработена от проф. д-р Димитър
Тадаръков, който я предоставя безвъзмездно на общините.
„Бизнесът е готов да помага за реализацията на идеята, от държавата ще
искаме да инвестира в изграждането на бърз четирилентов път между Сливен и Ямбол“, конкретизира Николай Георгиев. Потенциално летище Бършен
може да бъде изградено като карго летище и да обслужва индустриалната
зона на територията на трите общини. Проф. Димитър Тъдъръков заяви, че
за първи път в България се планира създаване на свободна икономическа зона
и свободна индустриална зона от три общини. Идеята е инвеститорите да
се възползват от една страна от облекченията, които дава държавата по
Закона за насърчаване на инвестициите, а отделно общините също да им
предоставят финансови облекчения, свързани с местните данъци и такси.

В Индустриален парк София - Божурище строят нов комплекс за ремонт на
турбокомпресори
Фирма Турбо гарант стартира строежа на нов комплекс за ремонт на
турбокомпресори в Индустриален парк София – Божурище с официална първа
копка. Новият комплекс ще включва и складови площи, офиси и други помещения. След приключването на проекта се планира централата на компанията
да се премести от Белгия в България. Общият размер на инвестицията е
близо 6 млн. лв., като ще бъдат разкрити 30 нови работни места.
На официалната церемония в Индустриален парк София – Божурище
присъстваха управителите на Турбо гарант Георги Загоров и Пийт Ваутерс,
изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони (НКИЗ)
Антоанета Барес и изпълнителният директор на Българската агенция за
инвестиции (БАИ) Стамен Янев.
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Силата ни е в екипа от
професионалисти
Рами Цимерман, главен изпълнителен
директор на Nevo Sector,
пред сп. Инженеринг ревю
Nevo Sector отбелязва една година присъствие
на българския пазар на индустриална автоматизация. В основата на компанията обаче
стоят професионалисти с дългогодишен опит.
Кои бяха най-предизвикателните и кои найвъзнаграждаващите моменти за екипа през
тази година?
Това беше изключително динамична година, изпълнена с
предизвикателства и много, много позитиви. През тази година спечелихме отлични доставчици и клиенти, за които
винаги можем да предложим по-добро решение или много подобра цена за продуктите за индустриална автоматизация.
Знаете ли, че разликата в цената между една машинна част
може да достигне до 60% между различните доставчици?
Лично аз намирам това за невероятно... Сигурно никога досега пазарът не е бил толкова конкурентен, което от своя
страна води до по-добро обслужване за нашите клиенти.
От инженерна страна най-удовлетворяващият момент
беше завършването на третия, предсериен прототип на
тежкотоварен автомобил с автоматично насочване (AGV).
Взехме решение да произвеждаме и специализиран компютър,
който също е във фаза на тестване. Започнахме целия проект преди 20 месеца, преди да влезем на българския пазар. Не
можем да забравим за епидемиологичната ситуация, която
забави работата малко. Но все пак - 20 месеца е страхотен
резултат и се гордея с момчетата!

Моля, разкажете за инициативата BBM Bulgarian Business Meeting, която стартирате
по случай годишнината си, как се роди идеята
за нея и как смятате да я развивате в бъдеще?
BBM е хибридна B2B платформа за срещи. COVID-19 показа, че в онлайн конференциите липсват някои много важни
елементи за развитието на бизнеса. Задачата на BBM е да
се върне към стария стил и, между другото, тя ще осигури
много по-високо качество, защото за разлика от панаирите
ще присъстват хора от бизнеса - нашите клиенти, партньори и хора, които не познаваме напълно, но които успешно
управляват бизнес. Това е прехвърляне на виртуални контакти в реалния свят без излишна помпозност. Искаме да покажем на чуждестранните посетители колко големи неща
могат да се направят в България.

Споделете повече за технологичните акценти
и по-специално за роботизираните решения,
които възнамерявате да представите като
част от програмата на BBM.
Както знаете, Nevo Sector е официалният представител
на SSZ GmbH на българския, румънския и гръцкия пазар. На
първо място искаме да обсъдим решенията, които могат да
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бъдат въведени за подобряване на безопасността при работа с различни видове машини.
Накрая ще представим и обсъдим нашето решение за тежкотоварни автомобили с автоматично насочване (AGV). Системата ще се състои от блок за разпределение на енергия,
наречен NEVOFusebox, компютър с нашия навигационен софтуер AGV - NEVOCalisto, и специални кабели. Самите проводници са изключително прецизни инженерни продукти,
вдъхновени от други индустрии, които досега не са били част
от автоматизацията. Идеята ни е следната: всеки ще може
да изгради свой собствен AGV на много по-ниска цена, отколкото е възможно днес. Ние, от друга страна, скоро ще локализираме производството на нашите компоненти и AGV в
България.

Какви цели си поставяте в навечерието на годишнината на Nevo Sector и какви ресурси ще
инвестирате за постигането им?
Nevo Sector е само на една година, но за това време постигнахме много. Лично аз имам 5-годишен план за развитие,
който отчита ръста на продажбите, увеличаването на внедряването на инженерни решения и производството на мои
собствени устройства. Винаги обаче ще инвестирам главно
в хора, това не се променя. Знам, че силата на Nevo Sector са
професионалистите. Това е най-подценяваният елемент на
предприятието, който е най-решаващ. Жалко е, че толкова
малко хора го разбират.
В момента случаят изглежда така: Nevo Sector се стабилизира, расте и се развива. Вече не пълзи, а по-скоро ходи по
земята. Това обаче не би било възможно без хората, които
създават тази компания.
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Силата ни е в комплексното
обслужване - проектиране,
монтаж и сервиз
Пламен Пенев, управител на Симлоджик, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Пенев, като представител на фирма, специализирана в изработка на цялостни
линии за палетизиране, моля
да ни запознаете с предимствата на предлаганите от
Вас решения.
Симлоджик е системен интегратор
на индустриални роботи FANUC. Основните предимства на предлаганите от
нас решения са, че използваме роботи
за решаване на задачата "палетизиране". Палетизирането с робот има няколко предимства, а именно - изисква
много по-малко място от стандартен
палетизатор, т.е. може да се пригоди
за нуждите на клиента спрямо наличното пространство, роботът може да
се използва, като се премества и за
работа на друга позиция, както и може
да се използва в колаборативен режим.

Споменахте за колаборативен режим на работа, споделете Вашето мнение за тази
концепция.
Последните години се говори много
за колаборативни роботи, т.е. за
възможността роботът да функционира редом с човека. Лично мое мнение е,
че този вид роботи са подходящи за
образователни цели, а не в реалното
производство. Това е така, защото тук
имаме едно противоречие от една
страна, от робота се изисква висока
производителност, т.е. да функционира с високи скорости, а, от друга страна, в работната зона да има човек. Това
просто не е възможно - за сравнение
мога да дам забраната на магистрала
да се кара колело. Когато има такава
задача, ние използваме стандартен
индустриален робот, като ограничаваме неговата скорост или го спираме при
доближаване от оператора, използвайки специални сензори - забавен пример
за това беше нашата демонстрационна клетка на Machtech&Innotech 2021.
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Как се отразява кризата, породена от пандемията, при
доставките на предлаганите
от Вас системи?
Разбира се, поради кризата има затруднения с доставките на оборудване и,
от друга страна, все повече фирми
търсят решения за автоматизация.
Това доведе до временни затруднения
при доставките, но смятам, че всичко
вече отмина. Характерно за изпълнение
на задачата за палетизиране е, че самото асемблиране на системата робот грипер отнема не повече от месец. Забавяне при реализацията става, когато
е необходимо да се проектират и изработят специфични транспортни системи спрямо решението на клиента.

Моля, разкажете ни какви проекти за палетизиране сте
реализирали през последните
години.
Основните наши клиенти са в производството на строителни материали. Имаме реализирани над 10 системи
само в тази група. Сложността на изпълнените проекти варира от единичен робот за палетизиране с ръчно поставяне/отнемане на палетата до
линии с модул за автоматично подаване на палета, поставяне на подложка,
палетизиране, стречиране с чембер и
транспортиране на позиция за отнемане от мотокар. Имаме реализирани
и проекти в хранително-вкусовата промишленост и при производители на
миещи препарати.

Бихте ли споменали интересни проекти?

Типичен пример за това е подаването
на плочи с катоден цинк в металургични пещи. Като правило тези проекти
са натоварени с много риск и развойна
дейност, както и с големи усилия на
колегите при пуск на място. За тези
усилия аз искам да благодаря на целия
екип на фирмата, както и за търпението и разбирането от страна на
крайния клиент КЦМ.
Не мога да забравя и първия ни проект преди 8 години, който беше линия
за палетизиране на торби със сухи
строителни смески с автоматично
подаване и транспортиране на палети
и стречирането им. Както винаги,
беше важно и доверието на клиента ни
- Керамика Бургас, че ще се справим със
задачата.

Какви са силните страни на
Симлоджик?
Силните ни страни мога да обобщя
с по една дума - проектиране, монтаж
и сервиз. Ние, заедно с колегите от
FANUC, винаги осигуряваме поддръжка
на нашите системи при клиентите
ни. В разразилата се здравна криза и
последвалите прекъснати самолетни
полети и затворени граници много
фирми с доставено от чужбина оборудване изпитаха затруднение при оказване на ефективна сервизна поддръжка
и пуск на системите.

Как бихте завършили това
интервю?
Работа ще има винаги. Желая на
всички клиенти и колеги много здраве
и успех в техните начинания!

Всичките ни проекти са интересни.
Определено обаче по-интересните за нас
са нестандартните, т.е. такива, които не сме правили досега. В този смисъл
това трудно биха били проекти за палетизиране, а по-скоро за някаква нестандартна манипулация на продукти.
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Машини за огъване
и полиране
на пластмаси
Машините за линейно огъване имат нагревателен елемент, който осигурява топлина, концентрирана само в няколко милиметра от ширината на детайла
Друга конструкция включва нагряване чрез горещ въздух по канали в нагревателна ролка и
охлаждане със студен въздух в охлаждаща ролка
Професионално полиране на ръбове и повърхности на детайли с големи размери може да се
извършва и с комплексни машини с цифрово програмно управление

П

роектирането и осъществяването на една идея не е задължително да коства много усилия, средства
и време. Технологиите за огъване и
полиране на пластмаси са отличен
пример за процеси на обработка,
които отварят поле за креативност, без това да причинява твърде
много разходи или излишни главоболия.
Повърхностната обработка посредством полиране допринася за
оптималната функционалност на
съответния продукт, но също така
тази обработка е и първият знак за
качество, който потребителят за-
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белязва. Висококачествените повърхности с ниска грапавост се изискват
преди всичко в технологиите за медицински нужди, производството на
турбини и трансмисии, автомобилната индустрия и др. Полираните
детайли могат да оптимизират устойчивостта на износване и да сведат до минимум консумацията на
енергия и шума. Различните програми за полиране с абразиви, полиращи
пасти и различни машини за обработка на повърхността чрез мокри
или сухи методи предлагат решения
за всякакви изисквания към повърхността на полимерните изделия.
Пластмасите се разделят на два
вида полимери – твърди и еластич-

ни. Еластичните имат линеен строеж и термопластични свойства и са
с модул на линейна деформация до
3,5.103 MPa. Термопластичните пластмаси при нагряване омекват, а при
охлаждане се втвърдяват, без да
променят свойствата си. Когато
обаче биват преработвани многократно, в тях настъпват термодеструктивни процеси и те влошават
свойствата си.
Съществуват два основни метода за огъване на пластмаси – с топлина и студено огъване. Огъването
на термопластични пластмаси с
прилагане на топлина е вид термоформоване. В общия случай на термоформоване целият материал е
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подложен на равномерно нагряване,
но при някои специализирани процеси
може да се нагряват само ограничени линейни участъци или да се огъват профили с голяма дължина на
едната страна. Студеното огъване
е друг процес, който е подходящ за
формоване на поликарбонати и PETG.
И двата метода се изпълняват от
специализирани машини, които могат да огънат пластмасата под различни ъгли.

Машини за линейно
огъване
В общия случай на горещо огъване
на пластмаса материалът първо се
нагрява в пещ, което повишава пластичността му. След това листът
се поставя върху съответната матрица, възприема нейната форма и
след охлаждане я запазва. Всички
термопластични синтетични материали могат да се огъват безпроблемно чрез нагряване.
Машините за линейно огъване
имат нагреваем елемент (най-често
реотан), който осигурява топлина,
концентрирана само в няколко милиметра ширина по дължина на работната маса. С такъв тип машини
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може да се обработва листов материал от различни видове термопласти като ацетилати, полистирол,
поликарбонат, полиетилентерефталат, полиметил метакрилат (PETG),
поливинилхлорид (PVC), поликарбонат
(PC), акрилонитрил-бутадиен-стирен
(ABS) и полипропилен (PP). Полимерният материал се поставя върху нея
и се нагрява само съответният линеен участък, по протежение на който в последствие ще се огъва. След
като полимерът стане пластичен,
той лесно се поддава на механично
огъване, преди да се охлади. Това е
бърз и лесен процес, но с него може
да се произвеждат само изделия с
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ограничено разнообразие от базови
форми. Нагретите полимери могат
да бъдат захванати със скоби, така
че получената форма да не се измени по време на охлаждането.
Машините с нагряващ реотан се
използват за равномерно нагряване
на термопластични пластмаси, за да
се подготвят за огъване. По този
начин може да се извършват огъвания с много малък радиус. Дебелината на материала може да бъде между 0,05 до 4,00 мм в зависимост от
това какъв материал се обработва.
Нагряващият елемент може да бъде
с интегрирана защита срещу прегряване. След нагряването огъването се
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извършва по шаблон според съответния ъгъл.
На пазара се предлагат и различни варианти на настолни нагряващи
рамки с долно нагряване или с долно
и горно нагряване. С машините с
долно нагряване може да се обработва листов материал с дебелина до
6 мм и с различни работни ширини
в зависимост от параметрите на
модела. Едно често приложение на
този вариант е в рекламния сектор
за огъване на изделия от полиметил
метакрилат. Нагряващите рамки с
долно и горно нагряване могат да се
използват с полимерни листове с
дебелина до 12 мм благодарение на
двустранната обработка. Някои модели разполагат с дигитален таймер, който с помощта на звуков
сигнал предупреждава за приключване на процеса на нагряване и изваждане на материала. Температурата
на нагряване се настройва според
обработвания материал.
Тънки листове материал (от 0,3
до 1,5 мм.) могат да се огъват без
опасност от изкривявания със специализирани профили за огъване на фолио с покритие от тефлон. Те са
идеално решение за огъване на разпенени PVC плоскости, като не допускат образуването на странични
издатъци в мястото на прегъване,
които да трябва да се изрязват впоследствие.
Предлагат се опции за допълнително оборудване, което може да
включва странични ограничители и
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калибрирана скала, разграфена с точност до милиметър, с цифрово регулиране на температурата и възможност за промяна на работната височина на нагревателния елемент и др.
В зависимост от дължината, ограничителите се регулират лесно един
спрямо друг. За да се покрият различните изисквания за размери на изделията, се предлагат различни по
дължина и ширина ограничители и
множество нагревателни елементи.
Най-практични са вариантите с
модулна конструкция на масата, позволяваща добавяне на допълнителни
нагреватели и регулиране на разстоянието между тях. По този начин
може да се извършва едновременно
огъване на няколко места, което значително намалява времето за работа. Охлаждането обикновено е
въздушно и температурата се регулира плавно чрез индивидуални блокове за управление на нагревателите.
Машините също така могат да
бъдат оборудвани и със система за
автоматично подаване на детайла,
лента за подаване и регулатор на
скоростта за автоматично придвижване на листовия полимер през
машината. Подаването на детайла
към охлаждането също може да е с
автоматично управление за максимална ефективност.

Машини за извиване на
продълговати детайли
Машините, които се използват
за огъване на пластмасови елемен-

ти, при които едната от страните значително превишава дължината на другите (като например различни видове профили) работят на
различен принцип. Тези машини за
огъване се състоят от работна
плоскост, към която е фиксирана
матрица посредством дорник с
рамо, чийто край е фиксиран и позволява ротационно движение. В
централната част на рамото са
монтирани огъваща ролка и нагревателна ролка. Рамото също е
свързано чрез съчленяваща връзка
към друго рамо, към което е монтирана охлаждаща ролка. Посредством
пружинна връзка с централната
част се осигурява постоянен натиск
на охлаждащата ролка при обработка на изделие. Към матрицата, нагряващата ролка и огъващата ролка е вградена нагревателна система, която загрява обработваното
изделие до необходимата степен на
пластичност. През канали в охлаждащата ролка се подава охлаждаща
течност. Освен това в работната
маса е прокаран жлеб, в който подвижно е монтирана опорна ролка,
чиято позиция може да се променя
според ъгъла на изделието.
Друга конструкция включва нагряване чрез горещ въздух по канали в
нагревателната ролка и охлаждане
със студен въздух по канали в охлаждащата ролка. Охлаждането може да
бъде и водно.
Процесът на огъване се състои в
позициониране на изделието така, че
участъкът, който подлежи на огъване да влезе между матрицата, нагряващата ролка, огъващата ролка и
охлаждаща ролка. След това зоната
между матрицата и нагряващата
ролка започва да се нагрява. В точките на контакт с ролките полимерът
започва да се пластифицира, което
води до намаляване усилието, необходимо за огъването на участъка
върху матрицата. Огъващата ролка
оказва влияние върху детайла като
концентрира сила с посока, перпендикулярна на надлъжната му ос, ролките се въртят без приплъзване или
триене. След като участъкът е огънат, той преминава през охлаждащата ролка и трайно възприема новата си форма.

Студено огъване
Поликарбонатът и PETG също
така могат да бъдат обработвани
чрез студено огъване. Тази техни-
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във фокус
ка включва прилагане на усилие
върху листовия материал така, че
да придобие желаната форма в
студено състояние. След това
листът се загрява до по-ниска температура (максимум 70 градуса) в
пещ. Това премахва напрежението
от материала, който запазва формата си след охлаждане. Предимствата на тази техника на обработка са, че няма видима разлика
между необработения и обработения материал, а цената на производството на голяма серия е относително ниска.

Машини за полиране и
шлифоване на пластмаса
Машините и инструментите за
полиране предлагат на производителите на продукти от пластмаси, възможности за шлифоване и почистване на ръбове, ъгли, съединения и повърхности, като част от
крайната им обработка или за целите на следващи процеси като залепване и съединяване. Машините
за полиране на ръбове могат да
намалят риска от грешки при производството на пластмасови компоненти, да редуцират разходите
и същевременно да ускорят производството и повишат качеството
на продуктите.
Посредством полиране почти всеки тип пластмаса може да се
превърне в изключително оптически
изчистен продукт. Някои материали
обаче са по-подходящи за обработка
чрез полиране или шлифоване от
други. Най-удачният метод на обработка следва да се избере в зависимост от естеството на материала и търсения краен резултат, за да
се удовлетворят изискванията на
дадения проект.
Един наложил се метод за фино
полиране използва памучна тъкан и е
приложим за всички видове пластмаса. В резултат се постига гладка,
блестяща повърхност, но оптическата яснота е ограничена. Полирането
с горещ пламък е процес, подходящ
само за някои видове материали, но
осигурява изключително чиста
повърхност, когато се използва правилно от квалифициран оператор.
Полирането с пара е подходящо само
за прозрачни пластмаси, но дава оптимални резултати. Съществуват
инструменти за фино полиране, които постигат високи оптични качества на пластмасите. Те се прила-
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гат за тясно специализирани приложения и резултатът обикновено е
грапавост от порядъка на 100 ангстрьома.
Освен полиращите средства е
необходимо да се избере и правилната машина за конкретното приложение. За по-ограничени производствени нужди подходящ избор са компактните инструменти за ръчна работа. Делташлайфът например е инструмент, специализиран в обработването на различни ъгли и ръбове. Правият шлайф се използва с различни
накрайници според търсения резултат. Орбиталният шлайф е много
подходящ инструмент за полиране
на широки повърхности. Ролковият
шлайф е много практична машина
поради своята мобилност и улеснена употреба и възможността да
обработва труднодостъпни повърхности с различни приставки за
работа.
За индустриалните предприятия
с големи производствени обеми целесъобразни решения са предлаганите на пазара напълно автоматизирани машини за полиране на
повърхности и ръбове. Проектират
се машини за специализирана обработка на определени видове пластмаси, като например машини за полиране на метакрилат (PMMA) и акрили. Благодарение на тясната специализация на оборудването се постигат висококачествени повърхностни характеристики. Новите
полиращи машини са снабдени с на-
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кланящ се екран и възможност за
позициониране на работната глава
за полиране под наклон с ъгъл до 60°,
което улеснява и ускорява работата.
Професионално полиране на ръбове и повърхности на детайли с големи размери се извършва и с комплексни машини с цифрово програмно
управление, които освен други функции интегрират и този тип обработка. Оборудването с ЦПУ предлага много по-голяма степен на автоматизация на помощните функции
и повече удобства на управлението,
като сензорен екран, вградени библиотеки с материали и инструкции
за обработка, автоматично задаване на стойности за параметрите
на работа, обширна база данни с информация за свойствата на инструментите, видовете материали и опциите за различни финишни обработки.
Машините от индустриален
клас трябва да са устойчиви на
тежки условия на работната среда. Някои производители избират
да вложат материали като UHPC
(технически бетон) в изграждането на основата, който придава на
машината изключителна стабилност и абсорбира вибрации до 95%.
Детайлите се позиционират и закрепват към работната плоскост
сигурно чрез захващащи скоби, които могат да се регулират според
размера, като обхватът може да
бъде от 0° до 63°.
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Импулсни бистабилни релета
от серия RPB от Relpol
Икономичност и удобство на съвременните инсталационни решения.
TME добави към офертата си бистабилни инсталационни релета от серия RPB на утвърдения производител
Relpol. Те са предназначени предимно
за управление на осветлението в жилищни сгради и обществени обекти.
Големите импулсни токове на избрани модели - 80 A (20 ms) и 120 A (20 ms)
- позволяват използване на тези устройства за управление на външно и
флуоресцентно осветление, както и на
индукционни товари, например вентилатори. Новата серия включва релета
със стандартна on-off функция, както
и модели за последователно комутиране и версии с вградена памет. Чрез
TME производителят предлага модели
единични и двойни релета с широк обхват от управляващи напрежения.
затваряне и отваряне на вериги. Една от настройките позволява работа
в следния цикъл: двете вериги са отворени - импулс S - R1 затворена, R2
отворена - импулс S - R1 отворена, R2
затворена - импулс S - двете вериги
затворени - импулс S - двете вериги
отворени и т.н. Разбира се, възможна е конфигурация за едновременна
промяна на състояние R1 и R2 при всеки импулс, подаден на вход S.
Основното предимство на бистабилните релета е възможността за
управление на единична верига (обикновено осветление) с много ключове.
Инсталаторът не трябва да се ограничава до два ключа, т.е. типична верига "стълбище". Това е удобство не
само за домакинствата (в свързани помещения), но и за офиси, складове, халета и други просторни вътрешни помещения, където ключът за осветлението винаги може да бъде инсталиран наблизо.

Спецификации

Предимства
Допълнителни функции
Струва си да се отбележат две
функционалности, предлагани от избрани модели от серията RPB. Първата е запаметяване на позицията.
След прекъсване на захранването релето ще се върне в предварително зададеното състояние. Това означава
например, че кратко спиране на тока
няма да доведе до постоянно прекъсване на захранването в цялата сграда. Втората интересна функция е налична при двойните релета - това е
възможността за последователно

18

от разликата в потенциалите от нивото на 24 V AC/DC (от външен трансформатор или преобразувател). Ниските управляващи токове също означават, че за инсталационните ключове могат да бъдат използвани кабели
с малки напречни сечения (значително
по-малки от стандартното окабеляване 3x1,5 mm2). Третият аспект е намаленото време за управление на приемниците на тока и по този начин спестяване на електроенергия при ергономично разположение на ключовете.

Бистабилните релета позволяват
спестяване на разходите за инсталация и експлоатация в няколко измерения. Преди всичко за тяхното управление се изискват импулсни и единични ключове, с други думи най-евтиният вид, достъпен във всеки магазин за
електрооборудване. На второ място,
продуктите от серията RPB изискват много малки управляващи и захранващи токове. Освен това за някои
модели не са необходими напреженията, характерни за електрическата
мрежа - бобината може да се захранва

• Тип реле: инсталационно
• Версия на релето: бистабилно
• Конфигурация на контактите (в зависимост от модела): SPDT, SPST,
DPDT, DPST
• Напрежение на бобината (в зависимост от модела): 230 V AC, 24 V AC/
DC, 12-240 V AC/DC
• Работна температура: от -20°C до
55°C
• Допълнителни функции (в зависимост от модела): запаметяване на
състоянието на релето
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Ethernet по
една усукана двойка
(Single Pair Ethernet)
Single Pair Ethernet започва да се прилага в автомобилната индустрия с цел да се заменят
хетерогенните мрежи като LIN, CAN, MOST с една-единствена – Еthernet
За постигане на високи скорости и гарантиране на всички параметри, описани в стандартите за SPE, се използват специализирани конектори
SPE дава възможности и за комбиниран пренос на захранване и данни – (PoDL) – до 500 mW
за взривоопасни зони и 60 W в нормални условия според вида на кабела

В

Димитър Колев

индустрията се използват
различни аналогови и цифрови стандарти за жична комуникация и захранване на единични или множество сензори и изпълнителни устройства.
Последният стандарт в Табл.1 –
10BASE-T1L/T1S или IEEE802.3sg2019 всъщност е и най-новият, като
данните се пренасят чрез Ethernet
протокол, но само през една усукана
двойка. Възможно е комбинирано захранване, подобно на PoE (Power over
Ethernet), като тук то се нарича PoDL
(Power over Data Lines).
Еthernet е разработен в началото
на 1970 г., от Робърт Меткалф,
инженер в развойния център на Xerox
в Пало Алто, с цел свързване на ком-
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пютри в LAN и WAN, или както е
написано в патента "многоточкова
комуникационна система за данни с
детекция на колизии". Първата
Еthernet мрежа работи с физически
носител коаксиален кабел и скорост
2,5 Mb/s. Около 1980 г. стават
възможни 10 Mb/s, след 1987 г. са
стандартизирани RJ45/8P8C конекторът и кабелът с усукани двойки.
През 1990 г. скоростта нараства до
100 Mb/s, а днес е 1 Gb/s и много
пъти в повече. Разбира се, не забравяме безжичните и оптични мрежи,
които допълват и се конкурират
активно с класическия жичен Еthernet.
През 1980 г. възниква и друг тип
мрежа – Fieldbus, насочена към индустриални приложения. Докато
Еthernet се фокусира върху скорост-
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та на комуникация, то Fieldbus мрежите са предназначени за разпределено управление в реално време. С
годините Еthernet се превръща в
много по-популярна технология в комерсиалния, а напоследък и в индустриалния свят (Industrial Ethernet, появил се в началото на 21-ви век).
Комбинираното захранване PoE днес
вече има своята трета генерация и
може да доставя до 100 W мощност
през линиите за данни.
През 2010 г. се появява разновидност на индустриалния Еthernet, в
която се използва като физически носител само една усукана двойка – SPE
(Single Pair Ethernet), за разлика от
класическите комерсиални или индустриални Ethernet мрежи, които използват две или четири усукани двой-
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Таблица. 1. Индустриални комуникационни стандарти.
Комбинирано
захранване

Конектор

Приложение във
взривоопасна среда

31,25 kbps / halfduplex
typ. 19,2 kbps /
half-duplex
max 230,4 kbps /
half-duplex

Да

M12, винтово
съединение

Да

Не

DB9, M12

-

Не

M12

Не

>10 000 m

-

Да, 36 mW

винтово съединение

Да

>1500 m

1200 bps / halfduplex
10 Mbit / fullduplex

Да, 36 mW

винтово съединение

Да

Да, до 60 W / в Ex
SPE конектор,
Zone 0 до 500 mW винтово съединение

Да

Формат

Дължина на кабела

PROFIBUS PA

UART/PROFIBUS

1200 m

Modbus RTU /
др. RS485

UART/Modbus

1200 m -185 kbps; 300 m 375 kbps; 200 m - 500 kbps

I/O Link

I/O Link

20 m

Токов интерфейс
4-20 mA

аналогов

HART

цифрова модулация,
насложена върху 4-20 mA

10Base-T1L/T1S

Ethernet IEEE 802.3sg

1000 m (2,4 V) до 10
разклонения / 200 m (1,0 V)

ки (MPE – Multi Pair Ethernet) – фиг. 1.
За дълъг период от време Fieldbus технологиите са
предпочитани в индустриалната и сградната автоматизация, като сред основните причини за това е, че
сигналите и данните могат да се предават по проста
2 – 3-проводна линия и използват конектори, кабели, и
хардуерна част, които са проектирани и произведени с
оглед да издържат на тежки и агресивни работни условия. Еthernet просто не е достатъчно пригоден и защитен, за да работи в подобна среда, а когато се появяват
индустриални Еthernet решения, повечето потребители
и производители вече работят със съществуващите
стандарти и не виждат директна причина за използване на нова технология, която освен това е и по-скъпа.
Основните условия, на които една такава индустриална
система трябва да издържа, са:
l Екстремно ниски/високи температури;
l Агресивни химикали;
l Висока влажност;

Скорост

Източник: Harting

Наименование

Фиг. 1. MPE и SPE Ethernet.
l Електромагнитни

смущения;

l Вибрации;
l Ако

доставя захранване по комуникационните линии,
то трябва да бъде безопасно във взривоопасна среда.
В момента сред най-разпространените Fieldbus мрежи са PROFIBUS, CC-Link, Modbus-RTU, DeviceNet и др., а
сред най-разпространените базирани на Еthernet индустриални мрежи са PROFINET, EtherCAT, Powerlink, ModbusTCP.
В днешни дни комерсиалният и индустриален Еthernet
е утвърдена технология. Защо тогава се появява нужда
от SPE? Възможно ли е да се използва кабел с по-малко
проводници, съответно по-ниско тегло и в същото време да се работи на по-големи разстояния? Да се използват още по-компактни конектори (от RJ45, 8P8C и всичките му разновидности)? Тези въпроси, както и необходимостта от промяна идват в началото най-вече от
автомобилната индустрия. Там дължината на вътрешното окабеляване в превозните средства може да надхвърли километър, а наличното пространство е ограничено, като в същото време се търси и по-ниска цена.
Отговорът идва със стандарта SPE, който започва да
се използва в автомобилната индустрия с цел да се заменят хетерогенните мрежи като LIN, CAN, MOST с еднаединствена – Еthernet. SPE e включен в стандарти IEEE
Std 802.3bw-2015, 100 Mb/s, и IEEE Std 802.3bp-2016,
1000 Mb/s, които са и основата за последния IEEE Std
802.3cg-2019 10BASE-T1L / T1S, който вероятно ще намери най-голямо приложение в индустрията.
Конкретни примери за приложение на SPE могат да се
посочат в сградната автоматизация (видеонаблюдение,
алармени системи, климатизация, осветителни системи, асансьори) и индустриална автоматизация (обработващи машини, роботи, конвейери, защитни бариери и др.),
така и в следенето и управлението на процеси (сензори
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Източник Texas Instruments

електроника

Фиг.2 Възможни начини за връзка (топологии) за индустриални мрежи с SPE.

и изпълнителни елементи в нефтопреработвателната и химическата
индустрия).
Предимствата на SPE спрямо класическия Еthernet и традиционните
индустриални мрежи са следните:
l По-тънки и леки кабели, които може
да спестят 50% от теглото и необходимото пространство;
l По-компактни конектори (вертикалните PCB конектори може да са
2 пъти по-малки от класическо RJ45
8P8C гнездо);
l По-бърза и лесна инсталация или
използване на вече съществуващи
инсталации (един стандартен
Еthernet кабел може да транспортира 4 SPE канала);
l Използване на по-малко мед и пластмаса;
l Обхват на всеки сегмент до
2000 м;
l Изисква се само PHY хардуерен конвертор, а откъм софтуерни и кому-
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никационни протоколи SPE не се отличава от класическия Еthernet;
l Не са необходими специални драйвери и софтуер, нов TCP/IP стек и
т.н. – т.е. комуникацията със SPE е
напълно прозрачна;
l При подмяна на по-стари и специализирани датчици със специализирани интерфейси е възможна загуба
на опит и знание, както и възникване на трудности при калибриране,
захранване и т.н. SPE дава възможност за стандартна, добре описана, бърза, двупосочна комуникация
със сензори и изпълнителни устройства;
l Комбиниран пренос на захранване
и данни (Power over Data Line – PoDL)
– до 500 mW за взривоопасни зони
и 60 W в нормални условия според
вида на кабела. Хибридни решения
(с допълнителна захранваща двойка) могат да доставят 100 W при
24 V и 400 W при 48 V, като из-

ползват съществуващата инфраструктура.

Стандартите
които описват SPE/Т1, са одобрени
преди няколко години и прoдължават
да се развиват. IEEE Std. 802.3 cg/
bw/bp описва физически носител,
протокол, топология, архитектура и
др. IEC 63171 е стандарт за съоветните конектори и кабели/физически
носители.
IEEE Std 802.3cg-2019 10BASE-T1L/
T1S е за индустриални и автомобилни приложения, скорост до 10 Mb/s
през единична усукана двойка. T1L е
за дълги разстояния (1 км+), а T1S за
къси разстояния (25 м+). Т1S поддържа до 8 устройства към един
сегмент.
IEEE Std 802.3bw-2015 100BASE-T1
е за автомобилни приложения, скорост до 100 Mb/s през единична
усукана двойка с максимална дължина на сегмента 15 м.
IEEE Std 802.3bp-2016: 1000BASET1 – Тype A е за автомобилни и индустриални приложения, скорост до
1 Gb/s през единична усукана двойка
с максимална дължина на сегмента
15 м. 1000BASE-T1 – Type B е за автоматизация, индустриални и
транспортни приложения (самолети,
влакове, автобуси, камиони). Осигурява възможност за до 4 конектора към
един и същи сегмент, минимална
дължина 40 м.
На Фиг. 2 са показани възможни
начини на свързване и захранване
чрез SPE.
Бъдещето на SPE изглежда обещаващо, но изграждането на нова елементна база, екосистема и смяната
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Таблица 2. Интегрални схеми за SPE.
802.3cg 10BASE-T1L

802.3bw 100BASE-T1

802.3bp 1000BASE-T1

100
50 m
<220 mW
Да
MII, RMII, SGMII, RGMII

1000
15 m
<600 mW
Да
RGMII, SGMII

BCM89820 / 8RCM89811 / 8RCM89816 (автомобилни)
88Q1010 / 88Q2110 (автомобилни)
LAN8770-R / -M (автомобилни)
TJA1100, TJA1101A/B, TJA1102A/AS (автомобилни)
DP83TC811R/DP83TC8115 (автомобилни)

Източник NXP

Фиг. 4.
Примерно
приложение на
AIN1110 с
SPI MAC
интерфейс

Източник: Microchip

Фиг. 3. Възможно приложение с TJA1102

Фиг. 5. Схема на демо кит с LAN8770

на съществащата инфраструктура/
окабеляване ще отнеме време и ресурси. Изявените компании, които
поддържат и работят за SPE/T1
стандарта, са над 40. Това са производители на мрежови контролери
(PHY, MAC) в интегрално изпълнение
(ИС), на конектори и кабели, на входно-изходни модули и медия конвертори, както и системни интегратори.

Компоненти за SPE
Фирмите, произвеждащи PHY за
SPE, в момента са няколко – Analog
Devices, Broadcom, Marvell, Microchip,
NXP и Texas Instruments. В Таблица 2

24

88Q2112 (автомобилни)

DP83TG720 (автомобилни)

Източник: Analog Devices

Стандарт

Скорост Mb/s
10
Стандартно покритие
1000 m @ 2,4 Vp-p / 200 m @ 1 Vp-p
Максимална консумирана мощност
<110 mW
Пълен дуплекс
Да
Интерфейс към контролер
MII, RMII
PHY от съответен производител (и типични приложения)
Analog Devices
AIN1100 / AIN1110 (индустриални)
Broadcom
Marvell
Microchip
NXP
Texas Instruments
DP83TD510 (индустриални)

са описани предлаганите понастоящем интегрални схеми на PHY, разпределени според поддържания стандарт и със съответните им специфични възможности.
Интересни са двата нови PHY –
TJA1101B и TJA1102A/AS, разработени от NXP. Чипът TJA1102A e
първият двупортов SPE PHY, като
на Фиг. 3 е показано типично приложение за реализиране на SPE MII комутатор (switch) с SJA1105.
TJA1101/02 също интегрират в
себе си филтър и ESD защита, което пести място и компоненти, които при TJA1100 се монтират
външно. Новите PHY поддържат
също така режими на ниска консумация и събуждане през мрежата
(поддържат Open Alliance TC-10
Sleep/Wake forwarding) и са сертифицирани за функционална безопасност
по ISO26262-ASIL A.
За стандарта 10BASET1L/Т1S
единствените засега производители, които имат готови продукти
(обещаващи почти двоен обхват на
описания в стандарта), са TI и Analog
Devices, като компонентите им могат да работят с 1 V (подходящо за
взривоопасни среди) и 2,4 V. Интересното при Analog Devices e наличието на комбиниран ИС тип MAC-PHY
AIN1110 (всички останали са само
PHY), която осигурява и SPI интерфейс към външен контролер – фиг. 4.

Texas Instruments обичайно предлага
разширен цифров набор за диагностика и настройка, както и развоен
кит.
Най-много продукти има в класа
100Base-T1, като приложенията са
предимно за автомобилната индустрия, без това да е ограничение, а
по-скоро възможност и за други области да се възползват от съществуващите PHY контролери. Сред
производителите са Microchip, NXP,
Marvell, Broadcom и TI. Интересна
особеност при LAN8770 на Microchip
e наличието на две разновидности
на един и същи чип, като -М модификацията, позволява „back to back“
свързване към други PHY, например в
адаптери от един към друг физически носител (медиа конвертори). Демонстрационните комплекти на
Microchip и NXP дават добра възможност за бърз старт в SPE, като използват минимален брой периферни
компоненти и стандартни/кабелни
конектори – фиг. 5.
Трансформаторите, филтрите,
изолационните и защитни компоненти са неотменна част при реализацията на Ethernet системи. Интересна e демонстрацията на производителя Wuerth Elektronik как мястото,
което заемат SPE компонентите
(PHY, изолация, защита, конектор),
може да бъде до 50% по-малко от
стандартното, необходимо при из-

септември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2021

25

електроника
Източник: Wuеrth Elektronik

Източник: Harting

Таблица 3. Конектори за SPE

Фиг. 6. Сравнение на габаритите на
конструкция със SPE мрежов конектор (горе), и класически Ethernet дизайн с външен трансформатор (долу)

Източник: Wuеrth Elektronik

Фиг. 9. SPE
63171-1 e до
75% помалък от
стандартен RJ45

Фиг. 7. Типични компоненти за изолация и защита в 10BASE-T1 SPE

ползване на RJ45 – фиг. 6. Използването на типични компоненти за изолация и защита е показано на схемата от фиг. 7.

Конектори и кабели за
SPE
Специализирани конектори се разработват и произвеждат от компании като Amphenol ICC, AVX,
Harting, Phoenix Contact, Weidmueller,
TE Connectivity и други, като
списъкът им постоянно се увеличава – Табл. 3.
Когато SPE се прилага за ниски
скорости и с кабел с „обикновени“
усукани двойки, могат да се използват винтови съединения, както и
класически конектори с кримпване,
защипване, завинтване. Разбира се,
за постигане на високи скорости и
гарантиране на всички параметри,
описани в стандартите, вече има
нужда от специализиран конектор,
който трябва да е с определена форма и размери, да се свързва към усканата двойка по начин, който не нарушава или не променя специфицирания импеданс, не увеличава количеството грешки (BER), не създава отражения и т.н. SPE конекторите
могат да заемат почти два пъти
по-малко място от стандартния
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Източник: CommScope

Фиг. 8. Конектори за SPE: 2-изводни
(комбинирани данни и захранване),
както и хибридни 4-изводни (2 за данни и 2 за захранване)

RJ45/8P8C конектор, което дава
възможност крайните и междинни
устройства да са също по-малки.
Обикновено SPE конекторите имат
два извода – само за данни или комбинирани данни и захранване. Тези с
4 извода са хибридни – използват се,
когато SPE линиите не могат да
доставят желаната мощност, тогава се използва канал с две допълнителни жила и конектор с два допълнителни пина (фиг. 8).
Различните конектори се използват в различна околна среда, което често се описва с MICE категорията (механична, прахова и водна,
климатична, електромагнитна категория). Различните нива в категориите осигуряват на планиращите специалисти и крайните потребители ценна информация при специфициране на нужното оборудване и окабеляване. Като част от
това се описват основните категории за механична устойчивост
(M), възможност за проникване на
прах и вода IPxx (I), химична и климатична (C) и такава за електромагнитна съвместимост (E).
M1I1C1E1 описва среда като в обикновена офис сграда, а M3I3C3E3 –
екстремна среда (работа на открито или в индустриални условия).
За конекторите за данни едно от
най-важните качества е съвместимостта – като разположение на изводи и като форма. Съвместимостта се осигурява чрез международна
стандартизация по ISO/IEC и
IEEE802.3. В началото на 2018 г.
ISO/IEC извършва процес на стандартизиране на опроводяването и
размерите/формата на SPE конекторите, като участват повече от

Производител

SPE конектор
наименование/код

MSP-P2L0-2/4/8xxxx
MSP-J2L0-Bxx
AVX
WTB
T1 / 09451812800XL
Harting
T1 / 09451812800
SPE-T1-STSM/STRM
Phoenix
Contact
SPE-T1-M8MSM/M8MRM
TE Connectivity
SPE / T1
Weidmueller IE-PCB(7-2S6P001-0P0-9000V) -THR
Amphenol

Тип

Plug
Jack, PCB
Plug
Plug
Jack, PCB
Jack, PCB
Jack, M8
Plug
Jack, PCB

20 международни комитета. Избраните форми са:
- За инсталиране в сгради, форма
на конектора в съответствие с IEC
63171-1 – базира се на предложението на CommScope и е познат под
наименованието Вариант 1 (LC
connector, подобен на този за оптично влакно) за M1I1C1E1 среди, фиг. 9;
- За индустриални и свързани с
индустрията приложения и спрямо
IEC 63171-6 (предишен IEC 61076-3125) е избрана форма на конектора,
базирана на предложението от
Harting, който е създаден специално
за работа в M3I3C3E3 индустриални условия, и също под името Вариант 2 (индустриален вариант). С
този SPE конектор може да се реализират до 1 GBit/s за къси разстояния и 10 MBit/s за дълги.
Кабели за SPE се произвеждат от
водещи в областта компании, които
стандартно предлагат конектори и
кабелни съединения. Характерен пример е продуктовата гама на
Helukabel, включваща кабели за SPE за
фиксирани инсталации – IEC61156-11
(къси разстояния), IEC61156-13 (дълги
разстояния), за подвижни приложения
– IEC61156-12 (къси разстояния) и
IEC61156-14 (дълги разстояния), както и за приложения, където се изисква висока гъвкавост (IEC61156-12/
IE 61156-14). За изолационни материали се използват PVC, FRNC, PUR,
FEP.
Компанията предлага също и развоен център за специални решения и
малки серии, както и тестов център
за различни физически параметри,
механични и температурни цикли,
пожароустойчивост според UL/CSA,
VDE и HAR. Серията SPE кабели
Chainflex на Igus обхваща голям брой
възможни варианти и типове. Интересен пример са кабелите от подобна категория, които се използват в
изпълнителни звена в роботиката и
са с гарантиран експлоатационен
цикъл от 10 милиона двойни огъвания.

септември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2021

27

фирмена публикация

Нови сигнални лампи и
LED ленти от ifm
Новите сигнални лампи от ifm
се предлагат в два размера и с множество аксесоари за монтаж.
Може да ги монтирате директно до вашите производствени линии за сигнализация или в табла,
разположени в края на всяка важна точка в сградата.
• Разнообразие от светлинни сигнали, както и звукова аларма
при евентуална опасност
• Капацитивен бутон за задействане и прекратяване на процесите
• Възможност за настройка на
всеки различен цвят така, че да
сигнализира за различно ниво на
опасност във вашите процеси

гат с различни дължини и са гъвкави за употреба. Те могат да се закрепват бързо и надеждно с помощта на допълнителни алуминиеви
профили, така че да осветяват
дори ъглите, без да се получават
сенки. Тяхната здрава конструкция с клас на защита IP68 ги прави
подходящи за широка гама приложения.

лилаво, както и чисто бяла светлина. На практика е възможен всеки нюанс на цветовете чрез управление с широчинно-импулсна модулация.

Предимства
LED лентите от ifm се предлагат в различна дължина и цветово
разнообразие, за да контролирате
всички крайни процеси.

Осветление и сигнализация
– всичко в едно
Светодиодните ленти могат да
се използват не само за осветление
на машината, но също така могат да показват състоянието й с
различни цветове на светлината.
Светодиодните ленти се предла-
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• Цветните (RGB) и белите светодиоди могат да се управляват директно чрез цифрови входове
• Изключително здрава, напълно
херметична конструкция с клас
на защита IP68
• Монтаж под ъгъл или в изправено положение
• Мощни светодиоди за постигане на висока осветеност
• Предлагат се версии с различна
дължина
• Възможно най-доброто съотношение на пазара между предлагани цена и качество.

Достатъчно цветове
Светодиодните ленти включват мощни цветни (RGB) и бели
светодиоди. Задействането им се
извършва чрез четири цифрови входа, които могат да се използват
за получаване на цветовете червено, жълто, зелено, синьо, циан и
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Мониторинг на
смазочноохлаждащи
течности
Регулярният анализ на смазочно-охлаждащите флуиди е ключов за постигането на устойчиво качество и надеждност на металообработката
Все повече металообработващи предприятия използват сензори за налягане, които осъществяват мониторинг на доставката на СОТ
Цялостните автоматизирани решения за мониторинг на процесите по смазване и охлаждане
се предлагат като самостоятелни продукти, подходящи за интегриране в съществуващи
производства, или като вградена функционалност на самото металообработващо оборудване

О

борудването с ЦПУ, фрезовите
машини, обработващите центри и
изобщо всички типове металообработващи системи е необходимо да
бъдат осигурени с ефективни смазочно-охлаждащи технологии, за да се
гарантира надеждната им и безпроблемна работа. Съвременните машини обикновено са фабрично снабдени
с вградени системи за доставка на
смазочно-охлаждащ флуид. При голяма част от моделите се използва
концентрат на водна основа, който
се разрежда по време на експлоатационния период, но често се случва
тази задача да се пренебрегне поради липса на време. В резултат е
възможно да се стигне до нежелани,
продължителни и скъпи престои на
оборудването, а в отделни случаи и
до аварии, налагащи ремонт и дори
подмяна на инструменталната екипировка или някои от машинните
компоненти.
В допълнение редица експлоатационни фактори могат да влошат качеството на смазочно-охлаждащите
течности (СОТ) при механична обра-
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ботка. Тяхното ниво, чистота, температура и налягане също подлежат
на стриктен контрол. Ето защо специалистите препоръчват регулярен
мониторинг с цел поддържането на
флуида, процеса и оборудването в
оптимално състояние.
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На пазара вече се предлага широк
асортимент от сензори, измервателни прибори и цялостни автоматизирани системи за управление и
мониторинг на смазването и охлаждането при съвременните металообработващи машини с ЦПУ. Оборудва-
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ни със специални контролери, помпи,
терморегулатори и човеко-машинни
интерфейси, високотехнологичните
автоматизирани решения позволяват напълно автономна работа в
мрежа с една или повече машини в
производствената система и гаран-
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тират качествена и безпроблемна
обработка.

Защо е необходим
мониторинг?
Смазочно-охлаждащите технологии са „кръвоносната система“ на

всяка металообработваща машина.
Използваните за целта смеси се
съхраняват в специален резервоар,
от който се доставят до точката
на обработка. Цели групи от няколко
машини могат да бъдат конфигурирани така, че да черпят СОТ от обща
система.
Модерните синтетични и полусинтетични флуиди обикновено представляват смеси от вода и различни химични добавки, включително
масла, емулгатори, корозионни инхибитори и биоциди. За анализа на
състоянието им металообработващите цехове могат да се доверят
на акредитирана лаборатория или да
инвестират в собствени решения за
мониторинг.
С течение на времето при механична обработка пропорциите на
отделните компоненти в СОТ се
променят, като обикновено концентрацията на емулгатори, инхибитори на ръжда и биоциди намалява.
Същевременно количеството масла
и разтворени твърди вещества в
лубриканта се увеличава, както и
нивото на алкалност на сместа. Тези
промени имат значителен ефект
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върху относителното съотношение на съставките на
смазочния концентрат, което от своя страна може да
повлияе драстично на работата на машината.
Ако охладителният компонент е в прекалено голямо
количество спрямо останалите вещества, на практика
се получава загуба на продукт, което води до по-високи
разходи за обработка. В допълнение свойствата на сместа се променят и се отделят повече димни газове,
образува се пяна, която заедно с частиците материал
се натрупва върху обработвания детайл, а върху цветните метали могат да се получат петна. При прекалено
ниска концентрация на охлаждащ компонент сервизният цикъл на инструменталната екипировка пък може
значително да се съкрати. Намалява се полезният живот и на самата СОТ, а свойствата на корозионните
инхибитори и биоцидите са компрометирани.
Ето защо регулярният анализ на смазочно-охлаждащите флуиди е ключов за постигането на устойчиво качество и надеждност на металообработката. При някои
процеси това означава ежедневни проверки на нивата
на отделните компоненти. Така потребността от непрекъснат мониторинг на смазването постепенно се
налага като водеща при все повече производители на
метални изделия.
Мащабът на обработващата конфигурация и работните часове на машините показват какви корекции в
концентрацията на флуида са необходими, за да се поддържа оптимална ефективност и производителност. За
смазочно-охлаждаща система, обслужваща само една
машина или център, обикновено са необходими малки
количества добавки, за да се възстанови правилното
съотношение на съставките. При големи групи машини,
количествата пропорционално нарастват.

Лабораторни и конвенционални методи
СОТ често са изложени на замърсяване, разреждане,
смесване и окисление при наличието на прекомерно ниски
или високи температури по време на механична обработка. Основна цел на лабораторния анализ на такива продукти, който се предлага като услуга от специално сертифицирани за целта фирми и организации, е да обследва моментното състояние на флуида (а понякога – и на цялата
смазочно-охлаждаща система) и да даде препоръки за
възвръщането на оптималните му свойства. Изследването на СОТ се извършва посредством широк спектър от
тестови методи и протоколи с помощта на съответното контролно-измервателно оборудване. Някои специалисти в бранша разполагат с цялостни специализирани решения, които на базата на кумулативните резултати и
данни от различни химични тестове, сензори, прибори и
апаратура изследват вида на флуида, съдържанието на
твърди частици, неговия цвят и мирис, електропроводимост, наличието на молибдати, нитрати, точката му на
замръзване, нивата на pH и т. н.
Популярни конвенционални решения, които се използват за измерване на концентрацията на отделните
компоненти в СОТ, са оптичните рефрактометри. Сред
предимствата им са тяхната преносимост и сравнително ниска цена, лесната им употреба и поддръжка, незабавното получаване на резултати от измерванията,
както и почти универсалната им приложимост (при
повечето флуиди на водна основа). Рефрактометрите
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имат и някои недостатъци, които е добре да бъдат
отчетени преди дадено металообработващо предприятие да вземе решение дали да инвестира в такива уреди, в специални сензори или в цялостно автоматизирано
решение, когато такова е рентабилно да се внедри.
Оптичният рефрактометър измерва индекса на пречупване на цялата смес, а не само на отделен компонент.
Ето защо данните от измерванията могат да се окажат неточни, когато смазочно-охлаждащата система
използва по-твърда вода с високо минерално съдържание
или във флуида има масла. Така възниква необходимост
от често рекалибриране на инструмента с пречистена
вода.

Сензорни решения
За да се гарантира прецизна и щадяща инструменталната екипировка обработка на металните детайли, от
критично значение е ефективната доставка на СОТ. Все
повече металообработващи предприятия използват
сензори за налягане, които осъществяват мониторинг
на този процес. Някои от глобалните доставчици на
решения в сферата на индустриалната автоматизация
разработват специални серии от такива сензори, предназначени за приложения в областта на механичната
обработка. Те се отличават с особен дизайн, подходящ
за работа в агресивна среда – със заварен метален корпус на измервателния модул и висок клас на защита
(IP6K7K, IP6K7 или IP6K9K). Издръжливостта на такива
сензорни решения носи множество предимства на предприятията, които ги внедряват в производствата си –

висока разходна ефективност и редуцирани престои на
машините, лесен монтаж и въвеждане в експлоатация и
интуитивна работа благодарение на буквено-цифровия
дисплей (който може да бъде и цветен). Дори при големи
работни натоварвания специализираните сензори за
мониторинг на смазочно-охлаждащите течности в системата прецизно измерват доставеното количество
лубрикант, а отклоненията от зададените параметри
незабавно се визуализират посредством промяна в цветната индикация.

Автоматизиран мониторинг
Вследствие на неподходяща концентрация или pH баланс на смазочно-охлаждащия флуид е възможно да се
стигне до повреда на режещите пластини, обработващите инструменти, обработваните детайли и дори на
критични машинни компоненти. Рискът е особено голям
при високоскоростно и високопрецизно рязане. Поддържането на оптимална доставка на СОТ с правилен състав
и пропорции създава предпоставка за по-високи темпове
на подаване, по-голяма дълбочина на обработка, по-добро
качество на повърхностите, по-дълъг живот на инструментите и усъвършенствана енергийна и производствена ефективност. В допълнение известна част от смазочно-охлаждащите флуиди се губи с времето при стружкоотвеждане, поради изпаряване, разливи и други типични за процеса явления. При единична обработваща машина в цеха понякога е икономически обосновано поддръжката на СОТ да се извършва от оператора или специално
ангажиран за целта служител, но при едромащабни производства с голям брой обработващи машини и центри
ръчната проверка на различни параметри на флуида с
портативни уреди би била напълно неефективна и би
причинила сериозна загуба на време, капацитет и средства поради нежелани престои.
Ето защо все повече компании в бранша залагат на
цялостни автоматизирани решения за мониторинг на
процесите по смазване и охлаждане, които могат да
обслужват една или повече металообработващи машини с ЦПУ в група. Тези решения се предлагат като самостоятелни продукти, подходящи за интегриране в съществуващи производства, или като вградена функционалност на самото металообработващо оборудване.
Управлението и визуализацията на процесните променливи в такива платформи се извършва посредством
човеко-машинен интерфейс с програмиеум контрол. Отделните сензори и задвижващи механизми в системата се свързват в индустриална Ethernet мрежа чрез I/
O модули.

Предимства
Една централизирана система за мониторинг на СОТ
може да включва сензори за концентрацията, чистотата, нивото, налягането и температурата на сместа.
Събираните от непрекъснатите измервания данни се
обработват от контролер, който управлява помпена
система и други функционални елементи. На база резултатите от полевите тестове контролерът може да
зададе команда за увеличаване или намаляване на подаването на СОТ към дадена машина, както и за спиране на
системата, когато качеството на флуида не отговаря
на зададените изисквания. Допълнителни количества

32

септември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

автоматизация
вода, охлаждащ компонент и други
съставки на сместа могат да бъдат
съхранявани в отделни резервоари и
автоматично дозирани и добавяни
към циркулиращия работен обем СОТ.
Температурата на течността пък
може да бъде регулирана посредством топлообменни апарати. Предвид множеството ползи, които автоматизирането на този комплексен процес носи на производителите,
инвестицията в автоматизирана система може да се възвърне за изключително кратък период.
Споделената инсталация за захранване със СОТ при няколко обслужвани машини обикновено се управлява от централен контролер с интегрирани функции за визуализация, който позволява изобразяването на диаграми за състоянието и консумацията на флуид на всяка отделна машина. Сензорите и актуаторите,
които измерват и регулират състоянието на течността, са свързани
към локални шлюзове или гейтуеи
посредством I/O модули, което елиминира нуждата от допълнително
окабеляване при инсталация на системата.
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В допълнение към редуцирани разходи за охлаждащ флуид вследствие
на внедряването на решение за автоматичен мониторинг и управление на процеса, металообработващите предприятия могат да се
възползват още от цялостна оптимизация на бюджета, времето и
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персонала си, по-дълъг сервизен живот на СОТ, инструменталната
екипировка и оборудването, както
и от по-високо качество на готовите изделия. Значително се подобряват и устойчивостта, надеждността и ефективността на производство в дългосрочен план.
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Моторни
пускатели
Моторни пускатели се използват за всички двигатели над определена номинална мощност
Основните им разновидности биват ръчни, магнитни, реверсивни, софтстартери и др.
Ръчните моторни пускатели се използват предимно с оборудване, което стартира рядко
или работи постоянно с малки прекъсвания

М

оторните пускатели имат
четири основни функции – изолиране
на товара от електропреносната
мрежа, защита срещу късо съединение, защита от претоварване и комутация или управление. Всеки моторен пускател може да разполага и с
допълнителни функции в зависимост
от приложението му – софтстарт,
регулиране на скоростта, обръщане
на фазите, комуникация и др.

Видове пускатели
Ръчните моторни пускатели се
използват за малки до средно големи
едно- и трифазни двигатели. Те се
състоят от комутатор за включване/изключване и реле за претоварване, като обикновено не предоставят
опция за изключване на двигателя при
прекъсване на електроподаването,
което може да е от полза за малки
помпи, вентилатори и др., тъй като
при възстановяване на захранването
те ще продължат да работят. Ръчните моторни пускатели със защита
срещу понижаване на напрежението
предоставят начин за деенергизиране на стартерната верига след
прекъсване на електроподаването и
следователно се използват например
за конвейери, металорежещи и дървообработващи машини, където при
автоматичен рестарт съществува
риск както за оборудването, така и
за персонала.
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За разлика от ръчните пускатели,
при магнитните се разчита на електромагнити за затваряне и задържане на контакторите. Магнитните
моторни пускатели изискват рестарт след загуба на захранване, тъй
като условията на ниско напрежение
могат да доведат до елиминиране на
контактора. Магнитните моторни
пускатели могат да бъдат свързани
така, че да рестартират двигателите автоматично, ако конкретното приложение го изисква, например
в случая на помпа, разположена в
отдалечен район.
Реверсивните пускатели включват два набора от контактори, които позволяват двупосочното им
обръщане. Те обикновено предоставят и електрическа, и механична
блокировка, които предотвратяват

затварянето на двата набора от
контакти едновременно.
При софтстартерите към електромеханичните пускатели се интегрира цифрово управление, което
дава възможност за плавно ускоряване на двигателя както с цел предотвратяване на повреди на трансмисиите, продуктите и т. н., така
и за избягване на натиска върху електроразпределителното дружество
при пуска на средно големи и големи
двигатели при пълно напрежение.

Изолиращи контакти
Изолиращите контакти са задължителни и трябва да бъдат разположени в началото на всички електрически вериги. За моторните
пускатели те са препоръчителни,
не задължителни. Ролята им е да
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изолират безопасно електрическите вериги от източника на енергия, за да се гарантира защитата
на активи и хора в случай на извършване на дейности по поддръжка или ремонт по дължината
на веригата.
Изолиращият контакт трябва да
отговаря на следните спецификации:
многополюсна и едновременна комутация; адекватни на захранващото
напрежение изолационни разстояния;
блокировка; видимо или явно
прекъсване. Видимо прекъсване означава, че отварянето на полюсите е
напълно видимо за оператора. Явното прекъсване може да бъде разпознато или посредством позицията на
работещото оборудване, или чрез
индикатор за позиция, който може да
потвърди „деенергизирането“, само
ако контактите са разделени на
адекватно разстояние, както е специфицирано в стандартите. Производителите предлагат редица устройства с тези функции. Често едно
устройство може да се справи с
функцията за изолиране на контактите и защита срещу късо напрежение. За тази цел някои машини се
нуждаят от допълнително свързващо устройство.
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Защита
За целта на защитата срещу късо
съединение е необходимо да се засекат свръхтоковете вследствие на
окъсяване на електрическата верига
(обикновено над 10 пъти по-големи
от номиналния ток) и да се отвори
неизправната верига. Тя включва
предпазители със стопяема вложка
и магнитни прекъсвачи.
Защитата срещу претоварване
изисква да се засекат свръхтоковете в резултат на претоварването
и да се отвори неизправната верига. Тя включва електромеханични или
електронни устройства (реле за претоварване), свързани към прекъсващо
устройство (прекъсвач или контактор) или интегрирани в пускателите или електронните скоростни
контролери. Това предпазва линията
за захранване на двигателя и от
топлинно претоварване.
Директното стартиране на електрозахранване с асинхронен двигател е най-разпространеното, найрентабилното и обикновено най-подходящото решение за голямо разнообразие от машини. Подходът обаче
има ограничения, които могат да
възпрепятстват някои приложения
или дори да са несъвместими с това

какво трябва да прави машината
(висок пусков ток при стартиране,
внезапни механични движения при
стартиране, невъзможност за управление на ускоряването и намаляването на скоростта, невъзможност за
промяна на скоростта и др.)
Софтстартерите и електронните регулатори на скоростта могат
да преодолеят тези недостатъци, но
описаните конвенционални защити
не са подходящи за приложение с
тези продукти, които модулират
електрическата енергия, подавана
към двигателя. Следователно софтстартерите и електронните
регулатори на скорост имат интегрирани защити. Съвременните регулатори на скорост гарантират цялостна защита от претоварване на
двигателя, както и защита за самите тях. Въз основа на измерването
на тока и информация за скоростта,
микропроцесор изчислява повишението на температурата на двигателя и подава аларма или сигнал за разединяване в случай на прекомерно
прегряване.
В допълнение информацията, генерирана от термичната защита, интегрирана в регулатора на скоростта, може да се предаде към програ-
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електроапаратура
ности. Комбинирането на устройствата изисква предварително проучване на съвместимостта им и
вариантите за монтажа им – в табло или в затворен корпус.
Процесите на определяне на
съвместимостта, избор и инсталация може да не са лесна задача за
потребителите, тъй като се изисква установяването на всички параметри на устройствата и познания
как да бъдат сравнени те. Поради
тази причина производителите
първо проучват и след това предлагат комбинациите от устройства
в каталозите си. В допълнение те
се стремят да установят най-ефективните комбинации от защити,
т.е. оптималните варианти за координация.

Координация между
защитите и управлението
мируем логически контролер или система за управление посредством
шинен интерфейс, с който разполагат по-новите регулатори на скоростта и пускатели.

Комуникация или
управление
Управлението в случая обхваща
затварянето и отварянето (прекъсването) на електрическата верига в условия на натоварване. Функцията за управление може да се подсигури чрез прекъсвач или моторен
пускател, софтстартер или регулатори на скоростта. Най-често за
целта обаче се използват контактори, тъй като позволяват дистанционно управление. За двигателите,
тези устройства за управление
трябва да осигуряват електрическа
издръжливост и да отговарят на
стандарт IEC 60947-4-1.
В промишлените производствени
процеси дистанционният контрол се
прилага за инспектиране на устройства и управление на машини. За постигане на тази цел в повечето устройства за моторна защита, включително пускателите, се интегрират
комуникационни компоненти или модули. Комуникационни модули като ASI, Modbus, Profibus и др. позволяват не
само наблюдение на двигателя (отдалечено управление на включването/
изключването на моторния пускател),
но и дистанционно определяне на натоварването (измерване на тока) и/
или съществуващи или отстранени
дефекти (поддържане на регистри).
Освен за интегриране на защита в
процеса на индустриална автомати-
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зация комуникацията предоставя
възможности за ранни предупреждения за появата на неизправност,
създаване на регистри за повтарящи
се събития, улеснено внедряване на
компоненти и опростена поддръжка
чрез засичане на възникнали неточности в експлоатационните условия.
Това допринася за напредъка в управлението на оборудване, което се
отразява положително на икономическите резултати.

Решения
Както беше споменато, основните функции (изолация, управление и
защита срещу късо съединение и
претоварване), които един моторен
пускател трябва да предостави,
могат да бъдат изпълнени от едно
или няколко устройства. Възможно е
да се използват 3 комбинации от
устройства, които обаче следва да
са съвместими едно с друго. Решението тип „всичко в едно“ включва
трите изброени по-горе функции,
като общите му експлоатационни
характеристики са гарантирани от
производителя. За потребителя, от
инженеринга и проектирането до
инсталацията, това е най-простото
и лесно за внедряване решение.
Решенията с две устройства
включват топлинен магнитен
прекъсвач и контактор. Съвместимостта на характеристиките на двете устройства трябва да се провери от потребителя.
При решенията с три устройства
се използват магнитен прекъсвач,
контактор и реле за претоварване.
Те покриват широк диапазон от мощ-

Именно координацията, най-ефективната комбинация от различни
защити (срещу късо съединение и
претоварвания) и устройството за
управление (контактор) са основните компоненти на моторните пускатели. Това е предпоставка за намаляване на разходите за оборудване и поддръжка, тъй като различните защити се допълват с възможно
най-високо ниво на точност, без да е
налице излишна резервираност.
Стандарт IEC 60947-4-1 „Комутационни апарати за ниско напрежение.
Контактори и пускатели за двигатели. Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели“ определя
два вида координация. Координацията тип 1 е най-разпространеното
стандартно решение. Тя гарантира,
че неизправността е ограничена в
компонентите на моторния пускател. Може да е необходима подмяна
на компонентите, но операторът е
защитен, а таблото е предпазено от
други възможни повреди.
Координацията тип 2 представлява подобрения на предходния тип,
тъй като позволява възстановяване
на нормалния работен режим на инсталацията. Може да е необходимо
да се отстрани прекъснат ролков
заваръчен шев на контактора, но
компонентите му ще могат да
бъдат обслужвани.
Някои производители предлагат
цялостна координация, която изисква в случай на късо съединение контакторът или пускателят да не
поставят хора или инсталации в
опасност, както и след това да могат да заработят отново.
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Полиестерните табла Thalassa
са доказано устойчиви и при
най-тежки атмосферни условия
Гамата на Schneider Electric е екстремно тествана за механични
въздействия, корозия, топлина и огън
Thalassa е гама полиестерни табла с фибростъкло
от Schneider Electric, които дават върхова сигурност
в агресивна среда при работа на открито и закрито,
включително при неблагоприятни метеорологични
условия. Гаранцията за безопасност е потвърдена от
сертификат по IEC 62208, който означава устойчивост на механични въздействия, корозия, топлина и
огън. Пълната изолация елиминира риска от предаване на напрежението и повреда извън таблото. Също
така е елиминиран рискът от пожар в случай на късо
съединение при контакт с таблото.
Защитата от рисковете, свързани с огън и високи
температури, e изпитванa според изискванията на
стандартите от групата IEC 60965. Материалът за
изработка на таблата е преминал изпитване с горещ
проводник при 960°, при което след 30-секундна експозиция огънят се самозагася в рамките на 3 - 5 секунди и не се отделят пламъчни капчици. Няма и риск
от омекване в много агресивни среди, което се тества с натиск със сачма при 120°C.
Материалът на Thalassa е преминал процес на
горещо компресионно формоване. Дебелината на таблото остава постоянна, като в корпуса му са интегрирани и добре фиксирани вложки. Това е съществено
предимство, тъй като таблата, произведени по метода на студено формоване под ниско налягане, не
могат да отговорят на изискванията на клиентите,
т.е. повърхностната обработка ги прави значително по-неустойчиви. Вградената козирка като конструкция на таблото от гамата Thalassa защитава
вратата и уплътнението от условията на околната среда (дъжд, UV лъчи), повишавайки дълготрайността им, и следователно степента на защита IР се
запазва в рамките на по-дълъг период от време.
Механизмът за заключване на Thalassa е извън
херметизираната зона, гарантиращ защита IP66.
Вътрешният обем не се засяга от промяна в заключването, а полезната площ за монтажа на аксесоари
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остава същата. Релса по DIN се монтира много лесно
в няколко положения на задната част на таблото,
без необходимост от шаси, плочи или вертикални
профили. В различни модификации таблата имат
обикновена или остъклена врата, която се отваря на
180° за лесен достъп и удобно техническо обслужване.
Всичко това прави Thalassa отличен избор за работа навън, за всякакви приложения и индустрии, които изискват отлично представяне и елиминиране на
рискове. Качеството на материалите е удостоверено със сертификати, зад всеки от който стоят серия изпитвания. Гамата предлага множество модификации и размери и може да отговори на конкретните нужди на всеки проект.

www.se.com/bg
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Подходящ ли е роботизиран
палетизатор за Вашия
проект?
Открийте предимствата
на роботизираните
палетизатори от TMI
На пазара има няколко вида палетизатори, които могат да покрият различни нужди от производителност и
опаковане. Палетизаторите тип портални са прости, здрави и предлагат
бърза възвръщаемост на инвестициите. Слоевите палетизатори са способни да покрият висока производителност с оптимална форма на палета.
Роботизираните палетизатори са
гъвкави и ефективни, а палетизаторите от хибриден тип съчетават предимствата на слоевите палетизатори и роботизираното палетизиране.
Но не всеки палетизатор е подходящ
за всеки производител, за всяко производство и всеки проект.
Когато обмисляте палетизиране за
вашата опаковъчна линия, със сигурност първото, което ви идва на ум, е
роботизираният палетизатор: роботизирана ръка, която събира торби,
кутии, снопове и ги поставя на палет
с математическа прецизност, обикновено с помощта на грайфер или вакуумна система. Но знаете ли предимствата на тази система?

Роботизираните
палетизатори са…
• Гъвкави: роботизираният палетизатор може да палетизира торби,
кутии или снопове едновременно в т.
нар. конфигурация за много палетизиране. Това позволява не само палетизиране на различни видове опаковки, но и едновременно палетизиране
на различни продукти или партиди,
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предоставяни от различни производствени линии, върху различни палети.
Това е особено актуално в производствените предприятия, където се
произвеждат повече от един продукт
или формат едновременно. В тези
случаи добре проектираното оформление на палетизатора може да спести разходи, тъй като един-единствен робот-палетизатор може да
свърши работата на 2 или 3 конвенционални палетизатора;
• Модулни: Обикновено, когато се
проектира роботизирана линия за
палетизиране, различните станции
(вземане, палетизиране, диспенсър за
празни палети, диспенсър за картонени листове и др.) се конфигурират
навсякъде около роботизираната
ръка. Това дава известна независимост на всеки елемент от тази линия. Това е особено интересно, когато първоначалната инвестиция
може да не е много висока, тъй като
позволява да се започне с проста конфигурация, например полуавтоматична машина с палет на земята и
вземане на готовия палет с мотокар,
а по-късно и надграждане на линията
с елементи за автоматизация, като
например автоматични ролкови конвейери и др.
Ако сте идентифицирали някои от
характеристиките на вашия проект
по-горе, роботизиран палетизатор
може да бъде типът решение, от
което се нуждаете за Вашата линия.
В противен случай има широк
спектър от опции, които също могат
да отговарят на Вашия проект и с
подходящия съветник можете да намерите правилното решение. В това
отношение Авесто е надежден парт-
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ньор, който може да ви посъветва
относно решенията за палетизиране,
които отговарят на вашия проект.

Какво предлага Авесто?
Авесто е инженерингова компания,
създадена през 2005 г., представляваща водещи международни индустриални компании и предлагаща различен
тип оборудване, неговото инсталиране, консумативи и резервни части.
Авесто, като надежден партньор
на TMI, предлага цялата гама от
продукти на испанския производител, които са широко използвани в
три от секторите на икономиката
у нас - земеделие, минно дело и преработваща промишленост.
Повече за всички решения за пакетиране и палетизиране на TMI може
да научите като посетите уеб страницата ни.

www.avesto.bg
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роботика

Палетизиращи
роботи
Ролята на роботите в съвременното индустриално палетизиране е незаменима, тъй като
позволяват значителна оптимизация на ефективността в предприятия, складови стопанства, логистични и дистрибуционни центрове
Изборът на палетизиращ робот зависи от множество фактори, сред които: обсег, товароносимост, мощност, производителност, брой работни цикли в минута, габарити и т. н.
Широката гама крайни манипулатори позволява цялостно персонализиране на приложението
според вида, формата и размерите на обработваните обекти, складови или товарни единици

Р

оботизираните палетизиращи
системи осигуряват значителни подобрения в производителността и
ефективността на предприятията,
складовите стопанства, логистичните и дистрибуционни центрове. От
привилегия на големите компании
роботите постепенно се превръщат
в рентабилно решение и за малкия и
среден бизнес поради все по-достъпните си цени, висока гъвкавост и
адаптивност. Потенциалът им за
приложения в областта на индустриалното палетизиране е открит много скоро след въвеждането в експлоатация на промишления робот пионер
Unimate. Само две години по-късно,
през 1963 г., започва работа и първият роботизиран палетизатор.
Днес системите в сегмента са
способни напълно ефективно да заменят човека в изпълнението на уморителните, повторяеми и често тежки задачи в сферата на палетизацията. Най-модерните модели на пазара
разполагат със специализирани сензори, изкуствен интелект и усъвършенствано машинно зрение, с чиято помощ могат все по-самостоятелно да
управляват работния процес и да
разрешават възникнали проблеми.

Особености и приложения
Промишленото палетизиране
включва захващането и подреждането на различни по тип, форма и голе-
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мина изделия, кашони, кутии, контейнери, складови или товарни единици
от конвейери или други мобилни и
статични работни станции върху
палети, което улеснява товаренето
и разтоварването им и съкращава
времето за обработка. Обратната
операция по разтоварването на обектите от палета се нарича депалетизиране и може да бъде изпълнявана от същия тип система.
Палетизиращите роботи са насочени към пълното автоматизиране
на процеса и стават все по-популярни в производствените отрасли,
хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост, складовата дейност, транспорта и логистиката.
На пазара се предлага широка гама
от модели с различен обсег и това-

роносимост. Богатият набор от
крайни манипулатори позволява
пълно персонализиране на приложението според обработваните обекти.
Съществуват например специални
хващачи за чували и торби, които ги
обхващат и подържат отдолу, както и смукателни или магнитни грипери, предназначени да захванат горната част на обекта.
Много предприятия конфигурират
специални роботизирани клетки за
палетизиране с цел оптимизация на
работните процеси. Изборът на робот зависи от множество фактори,
сред които: обсег, товароносимост,
лек или тежък режим на работа
(heavy duty, light duty), брой работни
цикли в минута, габарити и т. н.
Освен теглото на обектите, с кои-
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то роботът ще борави, е важно да
се отчете и това на инструменталната екипировка.
Три от основните предизвикателства пред автоматизираното палетизиране в модерната индустрия са
гъвкавостта при подреждането на
товарни единици върху палети по
определен модел, функционалността
на крайните манипулатори и времето за обработка. Производителите
на палетизиращи роботи разработват специализирани версии за високоскоростни линии, тежки товари
или приложения, изискващи голям
обсег на рамото, за да могат потребителите да подберат оптимално
решение според конкретните си потребности. Множеството софтуерни възможности позволяват богат
избор от предефинирани схеми на
палетизиране или генериране на персонализирани такива, както и непрекъснат мониторинг на процеса в
реално време. Така освен кашони,
кутии, щайги, касетки, чували и торби палетизиращите роботи надеждно се справят и с по-деликатни обекти като стъклени бутилки и контейнери, кофи, замразени храни, разнообразни типове хранителни продукти
и дори насипни материали.
Освен като самостоятелни работни станции в края на производствена, опаковъчна или транспортна линия, роботизираните палетизатори могат да бъдат интегрирани
и в други етапи на работния поток,
а също и да боравят с разнородни по
тип, форма и големина предмети в
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един и същи работен цикъл без нужда от спиране и пренастройка.
С ръста на електронната търговия в наши дни все по-популярни, особено в сферата на малкия и среден
бизнес, стават палетизиращите коботи. Освен със сравнително достъпни цени, колаборативните системи
се отличават с компактни размери и
висока степен на безопасност. Елиминираната необходимост от специални предпазни съоръжения и ограждения значително улеснява интеграцията и преместването им в цеха или
склада, а дългосрочните ползи напълно
оправдават инвестицията в палетизиращ кобот дори и за компаниите с
по-ограничен бюджет.

Предимства пред конвенционалните системи
Палетизиращите роботи не могат да бъдат категорично дефинирани като универсално решение за
всяка задача, фирма или отрасъл, но
благодарение на голямата си гъвкавост, надеждност и функционалност
те често са по-предпочитан избор в
съвременната индустрия от конвенционалните автоматични и полуавтоматични палетизатори.
Съществуват редица типови приложения, в които роботизираните
системи многократно превъзхождат
по ефективност, рентабилност и
производителност пазарните си аналози и човешкия труд. Такова е например нискоскоростното палетизиране
на еднородни единици като кашони
или касетки. Тук хардуерните изиск-

вания са сравнително ограничени,
което позволява един базов палетизиращ робот напълно ефикасно да
роботизира процеса с ниска инвестиция и висок потенциал за оптимизация. Необходимо е единствено внедряването на захранващ конвейер, а скоростта на работа обикновено позволява безопасната намеса на човек
служител за изпълнение на допълнителни задачи, когато това е необходимо. Подобен е случаят при едновременното палетизиране на обекти от
няколко линии, при което роботът
елиминира нуждата от комплексни
конвейерни системи. С помощта на
широкия набор от софтуерни функции
потребителите могат прецизно да
настроят схемите на подреждане на
всяка отделна палета в зависимост
от типа на складовите или товарни
единици, които пристигат по съответната линия.
Макар да са предизвикателство
за някои конвенционални системи,
чувалите и торбите са изключително подходящи обекти за роботизирано палетизиране. С помощта на челюстен хващач едно гъвкаво роботизирано рамо с шарнирни съединения
може деликатно да манипулира с чували с всякакви размери и съдържание, без да компрометира целостта,
здравината и състоянието на пълнежа им, както и да изгражда стабилни кули с правилна геометрична форма върху палета. Модерните решения в сегмента позволяват извършването на над 20 работни цикъла в минута и работа дори в тесни
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пространства или запрашени среди,
които биха представлявали проблем
за хората при ръчно палетизиране.
Към високоскоростните, тежкотоварните и специализираните приложения, в които роботите истински превъзхождат човека и конвенционалните автоматични системи,
можем да добавим и палетизирането на кофи, при което е необходимо
прецизно „вгнездяване“ на контейнерите от всеки горен ред в капаците
на тези от долния.

Избор на инструментална
екипировка
Проектирането на палетизираща
работна клетка в съвременната индустрия е сложен процес, тъй като
бизнесът целенасочено инвестира
във все по-екологични опаковъчни решения, произведени от по-малко количество материал, а вторичното
пакетиране в много приложения дори
отпада. Така опаковките стават послаби и по-податливи на повреждане
при складиране и транспорт. В допълнение консуматорската култура на
модерното общество налага непрекъснато разширяване на диапазона от размери, форми и материали
при опаковките. Тези нови предизвикателства задават още по-стриктни стандарти към функционалността и надеждността на промишлените палетизатори. Ето защо изборът
на подходящо инструментално решение за всеки палетизиращ робот е
критичен за дългосрочната му гъвкавост и ефективност.
Задача номер едно е анализът на
целия асортимент от продукти и
типове опаковки, с които система-
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та е планирано да борави. Следва да
бъде отчетена и скоростта, с която се движи транспортната или
опаковъчна линия, измерена в брой
работни цикли или брой обработени
обекти (складови/товарни единици)
в минута.
Важно е да се вземат предвид и
естетическите аспекти на приложението. Съществува риск някои манипулатори с „по-груба“ механика да
надерат или надраскат опаковките,
което обикновено не е фатално например за стреч фолиото или транспортния кашон, но може да съсипе
вида на картонените кутии, предназначени за излагане на рафтовете в
магазините. В случаите, когато се
използват междинни слоеве хартия
или картон за стабилизиране на палетите (slip/tier sheets), роботът
обикновено се нуждае от специални
периферни устройства, чрез които
да захваща и позиционира този тип
осигурителни елементи.
Не на последно място, при избора
на набор от крайни манипулатори е
от ключово значение да се вземат
предвид и потенциалните бъдещи
промени в продуктовата програма,
за да се осигури оптимална гъвкавост и ефективност без нужда от
непрекъснати ретрофити на системата или инвестиции в нова инструментална екипировка.

Ефективно планиране на
роботизацията
При преход от ръчно, полуавтоматизирано или конвенционално автоматично палетизиране към роботизирано решение е от съществена
важност да бъдат анализирани осо-
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беностите на помещението, а също
и основните специфики на приложението, които касаят дизайна, инсталацията и експлоатацията на робота. Специалистите препоръчват
предварително да се уточни дали системата ще трябва да извършва
един тип задачи (като подреждане на
каси/щайги върху палета) или множество различни операции едновременно (например опаковане на продукти,
подреждането им върху палета и увиване на цялата конструкция в стреч
фолио).
Процесът на планиране е препоръчително да включва и калкулация на
необходимата първоначална инвестиция за изграждането на палетизираща клетка и съпоставянето й с
периода на възвръщаемост и потенциалните икономии в дългосрочен
план. Това би дало категоричен отговор на въпроса дали капиталовложението в палетизиращ робот е
рентабилно за съответния бизнес и
как би се отразило на бюджета на
компанията във времето. Една система с капацитет от порядъка на
60-70 единици в минута драстично
би подобрила производителността
и ефективността на предприятие,
което досега е залагало единствено
на ръчно палетизиране.
Важно е да се проучи и дали
обектът позволява внедряването на
солиден робот за подов монтаж или
е по-добре да се избере гъвкаво решение за монтаж на тавана или на стойка, осигуряващо разширен работен
обсег. Видът (теглото, формата, размерите, здравината и крехкостта) на
единиците, с които системата ще
манипулира, пък ще определи необхо-
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димата мощност и товароносимост в допълнение с подходяща технология за захващане.
Сигурността и безопасността са фундаментални
аспекти от всяка програма за внедряване на решения за
индустриална автоматизация. Ето защо е задължително да бъдат спазени съответните норми за безопасност
при инсталацията и експлоатацията на палетизиращи
роботи, както и да бъдат осигурени необходимите специализирани средства за тяхното обезопасяване.

Пазарни тенденции
Развитието на технологиите в сферата на логис-
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тиката и дистрибуцията на промишлена продукция
съгласно принципите на Industry 4.0 налага високи изисквания към софтуерното осигуряване на модерните палетизиращи роботи. Освен със специализирани WCS
системи за складово управление (warehouse control
systems), в дигитализираните съвременни приложения
палетизаторите комуникират и с WES (warehouse
execution system) платформи за интелигентно изпълнение на складовата дейност. Те са предназначени за цялостен мениджмънт на поръчките и работните процеси, входящите материални потоци, опаковъчните и
транспортните операции.
Друга технологична новост в софтуерната област
са инструментите за триизмерно моделиране и симулация, които позволяват лесно визуално проектиране на
схемите за подреждане на товарните единици според
техния тип, форма и големина, както и предварително
виртуално „разиграване“ на дадена работна програма или
конфигурация с цел откриване и отстраняване на потенциални проблеми.
С помощта на усъвършенствано машинно зрение,
специализирани сензори, изкуствен интелект и алгоритми за машинно самообучение най-високотехнологичните
палетизиращи роботи на пазара днес могат сравнително автономно да се справят с изпълнението на разнообразни задачи, както и да разрешават възникнали трудности от различен характер без нужда от намеса на
оператор. Налични са функции за прогнозна диагностика
и непрекъснат мониторинг в реално време, които удължават жизнения цикъл на системата и предотвратяват
голяма част от назряващите аварии и неизправности.
Един свързан и интелигентен модерен палетизиращ
робот е в състояние да осигури над 100 хил. часа полезен живот преди отказ, да взаимодейства активно с
персонала и работната среда и дори да предвиди различни сценарии на база „наученото“ дотук по време на експлоатацията си в съответния обект.
Сред водещите тенденции при роботизираните палетизатори е и все по-тясната им интеграция с други
автоматизирани решения в цеховете, складовете и дистрибуционните центрове, например автоматични
платформи за съхранение и извличане (ASRS), совалкови
стелажни/транспортни системи, „умни“ конвейери, опаковъчни и мобилни роботи, самонасочващи се превозни
средства и т. н.

септември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

фирмена публикация

Каменната хартия - екологична,
устойчива и надеждна алтернатива
Едно откритие от преди 20 години в Тайван е на път да подобри начина на опаковане и принтиране в следващите години. Традиционната хартия от целулоза
отстъпва на хартията от камък
на пазарите в Тайван, Нова Зеландия, Австралия и Китай. Не във
всички сфери, но там, където е
нужна издръжливост и непромокаемост, хартията от камък ще
предостави едно екологично решение, заменяйки ламинираните и
парафинирани хартии.
От година и половина Европак
е официален представител на
Тайван Лунг Менг за България и
Румъния. През този период са
направени редица тестове по отношение на печатането, обработката и лепенето. Специалисти от научни звена са ангажирани с изследването на продукта.

Марката е защитена за нашия
пазар.
Каменната хартия е материал, получен при високо налягане и
температура от варовик CaCO3
(80%) и високоплътен полиетилен
(20%). Така формиран материалът се характеризира с белота,
висока еластичност, здравина,
водонепропускливост, устойчивост на влага и мазнини, както и
със свойства, предотвратяващи
наличието на бактерии и плесени.

В зависимост от структурата си хартиите от
камък се разделят на няколко класа:

Материалът не гори с отделяне
на газове.
Тъй като при производството
на каменна хартия не се използва
дървесна целулоза, вода, хлор и
други избелители, които водят до
замърсяване на околната среда,
материалът е изцяло щадящ за
околната среда. Първичната суровина е отпадъчен материал във
варовиковите кариери, а крайният продукт се рециклира напълно до същия. Така се постига напълно затворен икономически цикъл.
Кутиите и кашоните от този
материал не се деформират във
влажна среда и се представят
отлично при шоково замразяване.
Допълнително предимство при
опаковане на хранителните свежи продукти е липсата на плесен,
мухъл и бактерии по повърхността.
За да запазим околната среда
и да постигнем по-голяма сигурност в опаковане на клиентските продукти, можем да започнем
да използваме каменната хартия
за нашите опаковки.

Варна, Производствена зона, Острова
Анелия Пергот, тел.: 0878 388 008
e-mail:pergoota@europackbulgaria.com
www.europackbulgaria.com
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Стендове за тестване на
честотни конвертори и
електродвигатели
Инженерингов проект на фирма Ехнатон,
изпълнен с апаратура на Mitsubishi Electric, WEINTEK, Schneider Electric, Autonics
Целта на проекта е разработване и производство на стендове за
провеждане на тестове на произвеждани от фирма Електроинвент
честотни конвертори за задвижване на АC електродвигатели, както
и типови изпитвания на променливотокови (AC) и постояннотокови
(DC) електродвигатели.
Инженеринговият проект е изпълнен успешно през 2014 година.
Специалистите от Ехнатон създават и пускат в действие модерни и
високофункционални стендове, които осигуряват възможност за бързо
и прецизно измерване и изчисляване
на всички зададени параметри с
последващо документиране на резултатите. Осигурена е възможност
за управление на инверторите в
Speed Control mode (Vector Control) с

параметрично ограничаване на
въртящия момент. Операторските
терминали обезпечават гъвкаво и
интуитивно параметриране на желаните тестове. Предвидена е
възможност за свързване на трите
стенда към SCADA система.

Обхват на проекта
В процеса на проектиране съвместно с машинните инженери от
Електроинвент се взема решение да
бъдат изработени 3 стенда за следните мощности:
• Стенд I: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 0,75-7,5 kW и номинален ток: 2,3-17 А;
• Стенд II: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 11-30 kW и номинален
ток: 27-66 А;
• Стенд III: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 37-90 kW и номинален ток: 79-179 А.

Описание на стендовете
Конструкцията на стендове I и
II е от алуминиеви профили, а на
стенд III - от заварени прахово боядисани метални профили.
Всеки от стендовете се състои
от: неподвижна маса; подвижна
маса, настройваема по трите оси;
лагерен възел; система за измерване
на въртящ момент и скорост; натоварващ двигател; ремъчна предавка; дисплей; шкаф за управление.
Според типа на изпитване стендовете се делят на такива за рутинно изпитване за сравняване на
резултатите с еталонно устрой-
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ство и стендове за изпитване на нов
тип изделие с цел определяне на
техническите му възможности.
Според вида на захранващия източник стендовете биват захранвани от електрическата мрежа; от
постояннотоков източник или PV
източник; с хибридно захранване (от
мрежата и от DC (PV) източник).
Стендовете могат да служат
както при изпитания на гами честотни конвертори за управление на
електродвигатели включително
системи за управление на електродвигатели, захранвани от фотоволтаични (PV) панели, така и при изпитания на различни типове и гами
електродвигатели: променливотокови (асинхронни и синхронни с постоянни магнити), постояннотокови (DC) мотори.
Провежданите изпитания в различните направления са релевантни
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фирмена публикация
с различни части на международните норми и стандарти. За направлението, свързано с изпитания на
честотни конвертори, това са части от основния стандарт БДС EN
61800 “Електрозадвижващи системи
с регулиране на скоростта”. За направлението, свързано с изпитания
на електродвигатели, това са части от основния стандарт БДС EN
60034 “Въртящи се електрически машини”.

Видове изпитания
а) На празен ход. Целта е определяне на няколко параметъра на изпитваното устройство:
- определяне на загубите с цел пресмятане на загубите на празен
ход;
- определяне на сosϕ (за устройства захранени с АC напрежение).
- измерват се токовете и напреженията на входа и на изхода на изпитваното устройство (инвертор/ел. двигател).
б) Под товар. Целта е определяне на:
- загуби с цел пресмятане на к.п.д.
на инвертора;
- загуби с цел пресмятане на к.п.д.
на ел. двигателя;
- определяне на сosϕ (за устройства захранени с АC напрежение);
- определяне на сosϕ на ел. двигателя.
в) Под товар в определена точка
(дефинирани обороти, момент/
ток):
- устройството се развърта до определена скорост и се натоварва
при определени дефинирани условия: момент/ток и скорост.
г) Под товар - сваляне на товарната крива (механичната характеристика на мотора).

д) Натоварване по зададена (товарна) характеристика в зависимост от скоростта на управлявания електродвигател чрез съответстваща параметризация.
е) Температурни изпитания на
изпитваното устройство (ел. двигател или инвертор).

Използвана апаратура и
оборудване за
стендовете:
• Панел метри PowerLogic PM5000
на Schneider Electric за измерване на ел. величини на входа и на
изхода на изпитваните инвертори и на входа на натоварващите
инвертори;
• Натоварващи инвертори - при
стенд I и II са използвани честотни инвертори на Mitsubishi
Electric с рекуперативно връщане на енергия в мрежата: FRA741, а при стенд III: инвертор
FR-A800, плюс рекуперативен
модул 100 kW на фирма EltroplanRevcon.
• Програмируеми контролери
Modicon M340 на Schneider
Electric. Управлението и комуникацията с инверторите на
Mitsubishi е по Ethernet, протокол
Modbus TCP.

• Пулскодери на Autonics;
• Натоварващи двигатели Valiadis;
• Температурни сонди за двигатели и инвертори - Pt100.

Лимитиращи условия
Лимитиращите условия за работа на стендовете включват:
• Защита от неправилно комутиране на източниците на напрежение;
• Измерване и контрол на граничната температура в натоварващия двигател;
• Измерване и контрол на гранични стойности на тока в натоварващия ел. двигател;
• Измерване и контрол на гранични стойности на тока в изпитвания ел. двигател;
• Контрол на защитни вериги - защитни ограждения, авариен
стоп и други;
• Контрол на въртящия момент
между изпитван и натоварващ
ел. двигател;
• Прецизен контрол на оборотите
на двата двигателя - чрез пулскодери.

• HMI - терминали за визуализация
и параметриране на изпитанията: Weintek, serie IE;
• Датчици за измерване въртящия
момент на Kistler: 200 Nm, 500
Nm, 1000 Nm;

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2021

49

механични системи

Индустриални
телфери
България има дълги традиции в производството на подемно оборудване и електротелферите ни са емблема за качество в световен мащаб
Въжените телфери могат да функционират като стационарни товароподемни механизми
или такива с придвижване по релсов път
За движението на телферната количка се използват както едноскоростни, така и двускоростни асинхронни двигатели

И

ндустриалните телфери имат
много голямо приложение в различни
области на промишлеността, за които са характерни постоянни товаропотоци в големи обеми. Водещата
функция на телферите е издигане и
спускане на товари, като те могат
да се използват за стационарни или
мобилни приложения, т.е. да служат
и за пренасяне на товари, обикновено на къси разстояния, но в някои
случаи транспортирането може и да
е основното предназначение. С електротелферите се извършва работа
по повдигане на товари с общо предназначение, но понякога са предвидени за специални цели. Голямото разнообразие на товари и необходимостта от тяхното транспортиране
и товаро-разтоварна дейност предопределят и търсенето на пазара
на подемно-транспортна техника и
специализация на оборудването.
Дългогодишните традиции, наложили високи стандарти за професионално изпълнение и надеждност на
подемната техника, произведена в
България, отличават оборудването
ни в световен мащаб и стават емблема за високо качество на глобалния пазар. Не малка част от тази
репутация се дължи и на прогресивните изследвания и блестящите инженерни иновации в областта на
асинхронните двигатели, които
създаваме и въвеждаме още през 50те и 60-те години на изминалия век.

Фактори за избор на
подемно съоръжение
Телферите могат най-общо да се
класифицират според подвижността
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си, т.е. в зависимост от това дали
са оборудвани с ходова количка или
не те биват стационарни и подвижни. Подвижните могат да са еднорелсова или двурелсова количка. Първите са с товароподемност до 20
тона, вторите – до 50 тона. Освен
това те се разделят според работната си височина на такива с нормална и с намалена, както и по кратност на полиспастите 2/1, 2/2, 4/
1, 4/2 и т.н. Произвеждат се телфери за специални условия на работа –
взривозащитени, за агресивни химически среди и др.
Интензивността на експлоатацията на машината, честотата на
употреба и натоварването – всичко
това са фактори, които пряко влияят върху продължителността на
живота на индустриалните телфери. Тези фактори заедно с изминатото разстояние и скоростта оказват
влияние и върху живота на телферната количка, когато оборудването
включва такава. Експлоатацията на
оборудването при условия, надвишаващи параметрите му по спецификация, може да бъде пагубна за живота му и да доведе до повреди и ранна амортизация.
При избора на индустриален телфер трябва да се спазят няколко
общовалидни принципа, за да не се
налага последваща подмяна, модификация и за да се постигне оптимална
ефективност на работата. Товароподемността на телфера не трябва
да надвишава товароносимостта на
конструкцията, която ще го поддържа. За повечето приложения, изискващи чести повдигателни операции
на товари от 2 тона или повече, се
препоръчва оборудване с количка с

електромотор. Конструктивни компоненти като товарния блок или
куката се добавят към общото повдигано тегло. Това трябва да се има
предвид, когато се прави оценка на
нуждите от подемно съоръжение и
условията на монтажа. Често производителите на подемна техника
разполагат с ресурсите да изготвят
по индивидуален проект специализирано решение, което точно да отговаря на конкретните нужди.

Устройство и типове
телфери
Конструкцията на електротелферите се базира на модулен принцип.
Съоръжението в общия случай се
състои от редуктор, зъбен съединител, барабан, тяло, въжеводене, подемен електордвигател, кука, блок и
пулт за управление, монорелсов ходов механизъм или двурелсов механизъм с кранова количка.
Двустъпалният планетарен механизъм на редуктора позволява предаване на товарния момент към барабана на машината. Разполагането му
извън барабана или корпуса на електротелфера улеснява периодичното
обслужване. Зъбният съединител предава момента от двигателния вал
към редукторния вал с аксиална и ъглова компенсация. Барабанът е разположен в една ос с електродвигателя и
редуктора върху сачмени лагери върху
предните щифтове на електродвигателя и редуктора и има винтов канал, върху който се навива въжето
при повдигане. Тялото на телфера
най-често е изпълненa от стомана
конструкция с кръгла форма, от двете страни на която се монтират
редукторът и електродвигателят.

септември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

механични системи
Когато електротелферът има и придвижваща функция, конструкцията
включва и количката. Могат да се
проектират различни полиспастни
системи. Въжеводенето насочва и
подрежда правилно въжето във винтовия канал. По този начин то се и
развива безпроблемно. То задейства
подемните изключватели, които контролират крайното горно и крайно
долно положение на куката.
Мотор редукторните групи задвижват товароподемни машини,
като предават момента от вала на
двигателя. Това може да се осъществи чрез палцев съединител. Мотор
редукторите се избират според
вида на натоварването, продължителността на работа и броя включвания.
За подемния механизъм се използва асинхронен двигател. Изключително ефективни и широко използвани
при телферите са двигателите с
конусен ротор с вградена конусна
спирачка. Ако условията го изискват,
двигателят може да е конструиран
във взривонепроницаемо изпълнение.
Статорната намотка може да е
снабдена с вградена термозащита.
Простата конструкция повишава
надеждността и улеснява поддръжка-
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та. Обслужването и настройката са
бързи и лесни операции. Куката и
ролковият блок на полиспаста трябва да са съобразени с приложимите
стандарти и изискванията към тях.
Твърде често клиентите се нуждаят от взривозащитено изпълнение
на подемната машина и по тази причина голям набор от модели се предлагат и в този вариант. Управлението на телфера с контролната апаратура и входните устройства е
защитено от здрав чугунен отлят
корпус, предпазен от инциденти във
взривоопасна среда. Пултът за управление също е поставен във взривонепроницаема обвивка, най-често
изработена от алуминиева сплав,
предотвратяваща образуването на
фрикционни искри.
Монорелсовият ходов механизъм
може да се изпълни в различни височини и също се задвижва от асинхронен електродвигател с конусен ротор, който също може да е с автоматична конусна спирачка. Двигателите са едно- и двускоростни, като
могат да бъдат и безстепенни. Освен движение в права линия позволяват и в завой по монорелсови пътища с широчина 90 до 300 мм. Нормалната монорелсова количка може
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да бъде с твърдо или шарнирно окачване в случай на движение по криволинеен участък.
При двурелсовата кранова колична има възможност за осигуряване на
широк диапазон от товароподемности, в зависимост от това дали
задвижването се извършва от една
или две мотор редукторни групи с
електродвигатели с конусен ротор.
Междурелсовите разстояния могат
да са от 1000 до 2800 мм.
Въжените телфери могат да функционират като стационарни товароподемни механизми или такива с
придвижване по релсов път. Освен
самостоятелно електротелферите
се инсталират върху кран. Те са високоефективни съоръжения, неизискващи твърде много ресурси за доброто регулярно обслужване и поддръжка. Обикновено стандартната
им окомплектовка включва трифазни електродвигатели, ограничители
на товара и краен изключвател, необходими, за да защитят машината
от претоварване.
Верижните телфери имат здрава
конструкция и верига от закалена
стомана. Те са изключително надеждни. Идеален избор са за промишлени
производствени линии и механо-ре-
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монтни цехове, където се изисква
често и бързо повдигане. Предлагат
се във варианти с различна височина
и скорост на подема в зависимост
от нуждите. Също работят с трифазни асинхронни двигатели и защитата е осигурена от ограничител на
товара и краен изключвател.

Монтаж и електрообзавеждане на телфери
Елементите на електрообзавеждането на телферите включват двигател за подемния механизъм и двигател за движението на количката,
електромагнити спирачки, защитна
апаратура, управление и захранване.
Най-често двигателите, които се
използват, са от асинхронен тип.
Асинхронните двигатели имат проста конструкция и конкурентна цена.
Те са надеждни и обслужването им е
лесно, но преди всичко, те имат
много висок коефициент на полезно
действие и затова са толкова широко разпространени.
В България е разработена специална серия асинхронни двигатели с конусен кафезен ротор и вградена спирачка за задвижването на подемите
и ходовите механизми за телфери.
Уникалността на конструкцията се
състои в това, че обединява два
механизма в едно – асинхронния електродвигател и механичната спирачка. Притежава всички предимства на
обикновените асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор,
като компактност, лесна поддръжка,
висока надеждност и безотказно и
сигурно спиране.
В зависимост от задвижвания
механизъм електродвигателите са
предназначени или за задвижване на
подемния механизъм на въжени или
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верижни електротелфери, или за ходовия механизъм. Двигателите на
подемните механизми на телферите
са от конусен тип с две скорости.
За задвижване на телфери в практиката най-често се използват асинхронни конусни едно- и двускоростни
електродвигатели със или без вградена спирачка и термозащита и асинхронни еднофазни и трифазни цилиндрични електродвигатели. Конусният електродвигател е проектиран
да издържа на циклични натоварвания. Мощностите варират според
предназначението и товароподемността на оборудването от 0,12 kW
при конусните до 37 kW при цилиндричните. Спирачката е конусна или
комбинирана с ротора.
За движението на телферната
количка се използват както едноскоростни, така и двускоростни двигатели с обикновена конструкция или с
конусен ротор. При електродвигателите с конусен ротор механичните
спирачки не се нуждаят от специални
електромагнити. За останалите
типове двигатели се използват лентови или дискови механични спирачки със специални електромагнити.
Електродвигателите могат да
бъдат едноскоростни (2р=2, 4, 6) или
двускоростни (2р=8/2, 12/4, 16/4,
24/4, 24/6, 30/4, 30/6). Конусните
двигатели със спирачка се характеризират с аксиален ход на вала и
кратковременен режим на работа.
Ако времето за транспортиране на
товарите е с продължителност над
10 мин, се използват двигатели с
продължителен режим на работа.
Накъсо съединената роторна намотка на двигателите с малка и
средна мощност се отлива от алуминий. Разтопеният метал запълва

роторните канали, в които се образуват роторните пръти. Отливат
се и пръстените на вентилаторните перки. При това отливане се получава кафезната роторна намотка,
тъй като прътите са свързани
накъсо чрез пръстените. При двигателите с голяма мощност конструкцията на накъсо съединената роторна намотка се заварява и се изработва от мед.
Електрическата инсталация на
тези телфери, разположени върху
кранове или релсов път, може да се
реализира по няколко начина. Касетъчното захранване (от затворен тип)
е подходящо за кранове и монорелсови електротелфери. Фестонните
кабеловодещи системи са изключително добре приет в практиката
начин за осигуряване на захранване.
Този тип система може да предвижда плосък или кръгъл кабел, придвижван от количка. Подходящи са за всички видове електрически подемни механизми. При избор на система трябва да се вземе предвид провисването
на кабела и товароносимостта на
кабелите и теглещите колички. Фестонната система на кабеловодене е
практична, ефективна и безопасна за
захранване на телфери и кран телфери. Изработва се от галванизирана
или неръждаема стомана.
Шинопроводите са един от найчесто срещаните методи за захранване на кранове и телфери. Повечето
шинопроводни системи са снабдени
с изолация, но има случаи и когато е
безопасно да се използва шина, която
не е изолирана. Друг тип система
подава кабела чрез кабелни барабани.

Критерии за избор на
електротелфер
За правилния избор на съоръжение
трябва да се съобразят редица технически характеристики, така че то
да отговаря на подемно-транспортните нужди в даденото производство. Преди всичко важно е да се знае
с какви товари ще се манипулира и
да се предвиди максималната товароподемност на телфера. От производствените условия зависи каква
трябва да бъде максималната височина на подема. Също така при избора се определя какъв е желаният тип
горно окачване – палци, кука, количка.
Важни фактори още са скоростта на
подема, скоростта на придвижване,
условията на експлоатация и режимът на работа. Това какъв тип
електротелфер е най-подходящ за
конкретните нужди се определя от
режима на натоварване и средното
машинно време за денонощие.
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Транспортни
системи в ХВП
Възможността за почистване е сред най-големите приоритети при избора на конвейер за ХВП
Сред аспектите на хигиенния дизайн са характерът на заварките и крепежните елементи,
лекотата на разглобяване на отделните участъци, финишът на металните компоненти,
материалите, използвани за конвейерната лента или верига, видът на предавателния механизъм на задвижването и др.
Конвейерните системи са елемент от критично значение за предприятията от ХВП, от
който в крайна сметка зависят ефективността и доходността на компаниите

С

увеличаването на броя на предприятията от хранително-вкусовия
сектор, използването на конвейери
първоначално се смята за метод за
транспортиране, но еволюира до неразделна част от производството на
големи количества хранителни продукти за снабдяване на нарастващото население. В началото оборудването се изпълнява от стомана, алуминий, дърво и множество други материали. Употребата на памучни конвейерни ленти е доста широко разпространена поради доброто ниво на
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разходна ефективност и високата
достъпност на материала. Впоследствие производителите на конвейери започват да разработват методи за нанасяне на покрития от различни смоли, позволяващи почистването на повърхностите. Въпреки че
това е огромна стъпка в посока подобряване на качеството и хигиената,
едва с внедряването на нови синтетични материали се осигурява
възможността за по-чисти повърхности, по-висока якост и гъвкавост.
Съвременните конвейери са изминали дълъг път от тогава досега.
Ползите от експлоатацията им са

се доказали в редица приложения –
месопреработка, обработка на плодове и зеленчуци, млечни продукти,
печива, замразени храни и др.

Хигиенен дизайн
Всеки остатък от хранителен
продукт, който дава възможност за
размножаване на микроорганизми
върху конвейера, бързо може да доведе до замърсяването на цялата продукция в рамките на конкретната
производствена смяна. С възможността за проследяване на микробиалното замърсяване до източника му,
отговорността за изтегляне на про-
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дукцията и накърняване на репутацията на производителя е по-голяма от всякога. Промените в нормативната база оказват допълнителен натиск по отношение на
хигиената в хранително-вкусовия сектор. Фокусът се
премества от реагиране на пренасяни чрез храната заболявания и замърсявания към предотвратяването им.
Поради това възможността за почистване е сред найголемите приоритети при избора на конвейер за ХВП.
Те са комплексни системи с голяма дължина, които транспортират огромни обеми продукция с възможно най-висока скорост. Замърсяването им има потенциала да излезе извън контрол преди операторите изобщо да осъзнаят, че е възникнал проблем.
На пазара се предлага богата гама от конвейери и
различни технологии за поддържането им чисти и проектирането им така, че да улесняват почистването им.
Сред аспектите на хигиенния дизайн са характерът на
заварките и крепежните елементи, лекотата на разглобяване на отделните участъци, финишът на металните
компоненти, материалите, използвани за конвейерната
лента или верига, видът на предавателния механизъм на
задвижването и др.
Може би най-основната спецификация по отношение
на хигиенния дизайн е използването на неръждаема стомана за по-голямата част от конструкцията на конвейера. Повечето от предлаганите на пазара днес конвейери за ХВП – или поне тези, предназначени за директен
контакт с продуктите, са изработени от неръждаема
стомана, която осигурява устойчивост както на микробиален растеж, така и на корозия. Важно съображение
тук е методът на финишна обработка на стоманата.
По отношение на корозията, рискът от която нараства
с използването на по-агресивни почистващи химикали,
неръждаема стомана клас 316 е по-устойчива от клас
304. Според експерти финиш, получен чрез ротационно
полиране, ще доведе до по-гладка повърхност, възпрепятстваща закрепянето на микроорганизми, отколкото ако
се приложи фрезоване. Като минимум, неръждаемата
стомана и ротационното полиране трябва да бъдат
взети предвид за зоните на конвейера, в които има
контакт с продукцията.
Само използването на неръждаема стомана обаче не
е достатъчно. Един конвейер, изработен от неръждаема стомана, може да бъде измиван многократно в рамките на деня, но това не означава непременно, че са
достигнати необходимите нива на хигиена. Това е така,
защото почистването на конвейери е изцяло различен
процес, чийто успех до голяма степен зависи от начина,
по който е проектирано съоръжението.
Конструкцията на конвейерните системи за ХВП
трябва да включва възможно най-малко точки, в които
могат да се образуват отлагания на продукт, заварени,
заоблени профили и минимум крепежни елементи в зоните, влизащи в контакт с храните. Сред най-добрите
практики в тази област са възможността за премахване на двигателите и системата за управление, без да са
необходими инструменти, лесното сваляне на транспортната лента и разглобяване на страничните панели.
Най-рисковата точка в санитарно отношение
несъмнено е повърхността на конвейера, която влиза в
пряк контакт и служи за транспортиране на храната.
Именно там е най-важно финишът и изборът на материал да отговарят на конкретното приложение. Това обхваща не само ефективното транспортиране на продукция, но и наличието на съответствие с изисквания ме-
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тод на почистване.
Сред най-разпространените материали за транспортните ленти
са текстилът и пластмасата. Текстилните ленти са предпоставка за
риск от износване и разнищване,
което представлява сериозен проблем за хигиената, освен ако ръбовете не са капсулирани. Модулната
пластмаса е популярен избор за продукти с високо съдържание на вода
(например месо), която трябва да се
оттече. Експертите смятат, че от
хигиенна гледна точка оптималният
избор е уретанова транспортна лента, която елиминира опасността от
формиране на цепнатини и е лесна за
почистване.
Основните варианти за задвижване са: самостоятелни двигатели, разположени по продължение на транспортната лента (обикновено под
нея) и свързани към силови предавки;
мотор редуктори със затворен кор-
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пус; по-мощни двигатели, разположени в края на контура на лентата,
които осигуряват задвижване на
цялата й дължина. Всяка от тези
опции има своите практични предимства. Самостоятелните двигатели
и силови предавки обикновено са на
по-ниска цена, тъй като са стандартизирани за редица индустриални
приложения. Мотор редукторите
често са по-лесни за специфициране
и инсталиране, докато последният
вид двигатели често са по-енергийно ефективни. По отношение на хигиената обаче, мотор редукторите
и по-мощните двигатели, разположени в края на конвейерния контур,
имат явно предимство – благодарение на затворения си корпус те са
по-устойчиви на процедурите по почистване в хранително-вкусовия сектор. Някои модели разполагат с корпуси, осигуряващи клас на защита
IP69K при измиване, което означава,

че могат да устоят на струи химичен разтвор с налягане до 20,7 MPa.
Повечето от тях също така се
свързват директно с транспортната лента, без помощта на верижни
зъбни колела, което дава възможност
да се избегне създаването на цепнатини и отвори, представляващи хигиенен риск.
Задвижващите компоненти създават и още един риск – замърсяване
на хранителните продукти със смазочни течности. В повечето заводи
от ХВП се използват специални смазочни течности, предназначени за
употреба с храни, но това само редуцира риска, а не го елиминира. Водеща компания в сектора предлага
решение на този проблем – вибриращи транспортьори с безмаслени
вибриращи двигатели.
Тръбните транспортьори поставят някои уникални предизвикателства по отношение на хигиената.
Независимо дали за задвижване на
продуктите се използват въздух под
налягане или физически компоненти,
затворената конструкция на тези
съоръжения затруднява достъпа до
вътрешността им. На пазара обаче
се предлагат решения, които се пропускат през тръбния транспортьор
и не само го почистват отвътре, но
и събират остатъчни частици продукт, които впоследствие могат да
бъдат върнати в производствения
цикъл.

Съображения при избора
Конвейерните системи са елемент от критично значение за предприятията от ХВП, от който в
крайна сметка зависят ефективността и доходността на компаниите. Технологиите в областта отбелязват непрекъснат напредък, но все
пак има няколко фактора, които
трябва да се отчетат преди авто-
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матично да се закупи поредният конвейер от неръждаема стомана.
На първо място е лекотата на почистване. Препоръчително е да се заложи на конвейерна система, предлагаща опростен дизайн и лесно разглобяване, позволяващи бързо почистване. Добрата конструкция дава възможност за разглобяване на конвейера, без да е необходимо
използването на инструменти. Нужно е да се гарантира, че всички части на оборудването са достъпни за почистване, позволяват оттичане на течността и не
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създават предпоставки за събиране на течност или
продукт. Важен е и цветът на конвейера – синият цвят
например може да улесни визуалното идентифициране
на замърсявания и частици храна.
Подходящата транспортна система ще е изработена от компоненти, устойчиви на химикали и корозия, за
да издържи на честите процедури по почистване. Пластмасовите странични панели и прегради, поддържащи
продукта в рамките на конвейера, не се нацепват и разграждат и не задържат микроорганизми, миризми и почистващи агенти. Подмяната им при повреда или при
обновяване на конструкцията на конвейерната система
е лесна и с високо ниво на рентабилност.
При изчисляване на разходите за една транспортна
система за ХВП трябва да се погледне отвъд размера на
първоначалната инвестиция. Важно е да се отчетат разходите за експлоатация и поддръжка на системата.
Трудът и ресурсите, необходими за почистването на конвейера, бързо могат да се превърнат в най-големия разход. Затова трябва да се избере транспортьор с минимум на брой части и възможност за бързо и ефективно
почистване.
Поддръжката и експлоатационната готовност могат
да повлияят на производителността. Затова е важно
да се определи типът на поддръжка, от която ще се
нуждае новата транспортна система. Добре е да се
заложи на двигатели с херметична конструкция, гарантираща максимална защита на вътрешните части, както и на подаващи валове без лагери.
При селектиране на система е разумно да се избере
доставчик, предлагащ множество видове транспортни
ленти. Опцията да се избере монолитна, модулна или
мрежеста лента за конвейера ще даде възможност да
се осигури идеално транспортиране на хранителния
продукт, независимо дали е сух, влажен или лепкав.
Като всяко механично и електрическо устройство, една
конвейерна система може да е предпоставка за някои
притеснения относно безопасността. Специалистите
препоръчват да се избере конвейер, чиито движещи се
части – вериги, ленти и верижни зъбни колела, не са достъпни за пръсти, ръце и висящо облекло. Най-безопасните
конвейери са проектирани без остри ръбове и гарантират, че всички движещи се части са защитени.
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Новият майсторски клас за всяко
производство: M1 - качество от
DMG MORI на конкурентна цена
С 45 производствени линии DMG MORI предлага на своите
клиенти уникално в световен мащаб разнообразие от металообработващи машини за всяко приложение. Дори в това впечатляващо богатство от възможности, винаги има отправни точки за нови разработки със значителни подобрения. Този път инженерите от FAMOT в Полша са открили интересен пазарен потенциал в началния сегмент на опростени 3осни фрезови CNC центри. С M1 DMG MORI навлиза в нов пазарен сегмент, в който не е била никога досега. Резултатът
е световната премиера по време на дигиталното събитие в
Пфронтен. Името: M1! Мотото: "Проектиран за Вашия успех!"

Благодарение на уникалния си дизайн върху монолитно тяло и фиксирана маса М1 постига изключително представяне
в своя клас. Висока статична и динамична твърдост, както
и перфектна стабилност осигуряват надежден процес на обработка. М1 гарантира високо качество на обработените повърхности, удължен живот на инструментите и всичко това на изключителна цена. Огромният топлинен капацитет
на компонентите на M1 намалява вероятността за топлинна деформация. Като допълнение inlineSpindle, разработеният и произведен от DMG MORI шпиндел, е инсталиран в повече от 3000 машини по света.

Дигитализация с IoTconnector към
стандартния пакет
С новия M1 DMG MORI предлага на клиентите си лесно за
употреба и удобно за потребителя управление SIEMENS 828D.
Най-важното, NC програмите могат да бъдат прехвърляни
лесно и бързо, защото Siemens 828D и 840D са напълно съвместими. Както всички машини от DMG MORI, M1 е оборудвана
с IoTconnector, който осигурява връзка за производството и
достъп до дигиталното бъдеще. IoTconnector позволява на
потребителите да се възползват от разнообразния софтуер
от DMG MORI и дигиталните решения като NETservice,
Service camera или клиентския портал my DMG MORI.

Фрезов център за всяко производство
Днес най-голямото предизвикателство за повечето компании е постоянно да намаляват производствените разходи, за да останат конкурентоспособни на пазара. DMG MORI
отговаря на нуждите на клиентите и пазарните изисквания
с новия обработващ център M1. Той се вписва във всяко производство по света. От много малки компании или стартиращи фирми, които се нуждаят от рентабилно решение, до
големи производствени предприятия, търсещи опростен и
точен 3-осен фрезов център. Комбинацията от безкомпромисно DMG MORI качество с ненадмината цена прави M1 перфектното решение за всички 3-осни детайли, които не изискват обработка на по-скъпи и по-високотехнологични фрезови центри. Оттук идва и мотото - "Проектиран за Вашия
успех".

Възможности за успех
DMG MORI отговаря на различните изисквания за оборудване с трите перфектно подбрани възможности: M1 complete,
M1 plus и M1 pro. Общото между тях е опростеното, бързо
и безпроблемно въвеждане в експлоатация. След доставка машината е готова за работа в рамките на един ден. Възможностите на M1 могат да бъдат конфигурирани и поръчани
още по-лесно и бързо. С интуитивната концепция за работа
желаната конфигурация на машината може да бъде избрана
само с няколко клика на мишката, независимо от времето и
местоположението. В допълнение клиентите могат да общуват директно с експертите на DMG MORI по всяко време
на онлайн избора. Конфигураторът позволява цялостни комбинации от портфолиото с технологии и решения на DMG
MORI. Възможните варианти на M1, техните допълнителни
опции и портфолиото от DMG MORI продукти (DMQP) се събират в желаното решение за нула време.

ф
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Заваряване
на неръждаеми
стомани
Посредством заваряване на неръждаеми стомани могат да бъдат произведени богат асортимент от индустриални изделия, включително в ХВП, машиностроенето, автомобилостроенето и авиационния отрасъл, транспорта, медицината, строителния сектор и т. н.
Заваряване на неръждаеми стоманени сплави в промишлеността се прилага и при ремонта
и поддръжката на конструкции, съоръжения и съдове, изработени от такива материали
За целта се използва широка гама от ръчно и механизирано оборудване, като най-популярни
са т. нар. МИГ/МАГ и ВИГ заваръчни апарати

Н

еръждаемите стомани се радват на изключително широка популярност в съвременната промишленост поради множеството си предимства в сравнение с други метали. Водеща характеристика на тази
група материали е тяхната устойчивост на корозия, причинена от
различни течни, химични и газообразни агенти. В допълнение неръждаемата стомана се отличава с голяма
якост и дълготрайна издръжливост
при неблагоприятни експлоатационни условия, лесна е за почистване и
обслужване, подлежи на рециклиране
и може да бъде заварявана подобно
на меките стомани. Ето защо тя е
предпочитан избор за изработката
на богат асортимент от индустриални изделия и съдове, включително
в хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, автомобилостроенето и авиационния сектор,
медицината, водния отрасъл, строителството и архитектурата, отбраната, транспорта, целулозно-хартиената индустрия, химическата,
нефтената и газова промишленост
и др. Заваряването на неръждаеми
стоманени сплави в промишленост-
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та се прилага и при ремонта и поддръжката на конструкции, съоръжения и съдове, изработени от такива
материали.
На пазара се предлагат множество видове неръждаеми стомани
под различни търговски марки и с
разнороден състав (популярни са и
като инокс). Те могат да бъдат под
формата на листове, плочи, пръти,
тел, тръби и т. н. От тях се произвежда кухненско и домакинско оборудване, съдове, прибори, хирургични

инструменти и апаратура, конструктивни елементи, химически резервоари и цистерни и т. н. За заваряване на неръждаеми стомани се
използва широка гама от ръчно и
механизирано оборудване, като найпопулярни са т. нар. МИГ/МАГ и ВИГ
заваръчни апарати.

Състав и видове
Корозионноустойчивите стомани
са семейство сплави на основата на
желязо с отлична якост и издръжли-
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стомани имат аустенитна микроструктура и са немагнитни.
Някои групи сплави в сегмента
включват и молибден, който подобрява устойчивостта на пълзене на
стоманата при повишени температури, както и на конвенционална и
питингова корозия в редица приложения.

Видове неръждаеми
стомани

вост на агресивни течности, газове
и химикали. За да бъде причислена в
тази категория, една стоманена
сплав трябва да има минимум 10,5%
съдържание на хром, като количеството му може да варира до около
30%. Голяма част от неръждаемите
стомани имат добра нискотемпературна якост и пластичност. Повечето от тях проявяват добри якостни свойства и устойчивост на котлен камък и други натрупвания при
високи температури.
Според химичния състав и микроструктурата си неръждаемите стоманени сплави се делят в четири
категории: мартензитни, феритни,
аустенитни и аустенитно-феритни,
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известни още като дуплекс стомани. Към някои от продуктите в сегмента се добавя никел, което намалява топлопроводимостта и електропроводимостта на сплавта. Хромникеловите неръждаеми стомани са
немагнитни и имат аустенитна
микроструктура. Те съдържат малки количества въглерод, тъй като
този елемент има тенденция да
формира хромови карбиди, които не
са устойчиви на корозия.
Към някои от хром-никеловите
сплави се добавя манган. Обикновено
тези стомани съдържат по-малко
никел, като малка част от този елемент се заменя с манган, обикновено в съотношение две към едно. Тези

Мангановите стомани не се
втвърдяват чрез термична обработка и са немагнитни в отгрято
състояние. Те могат леко да се намагнетизират при студена обработка или заваряване. Всички аустенитни неръждаеми стомани са заваряеми посредством популярните заваръчни процеси, с изключение на Тип
303, който има високо съдържание
на сяра, и Тип 303Se, който съдържа
селен за подобряване на обработваемостта.
Аустенитните неръждаеми стомани имат около 45% по-висок топлинен коефициент на разширение, повисоко електрическо съпротивление
и по-ниска топлопроводимост от
меките въглеродни стомани. Препоръчва се заваряване с висока скорост на движение на горелката, което намалява влагането на топлина
и отлагането на карбид и свежда до
минимум изкривяванията.
Точката на топене на аустенитните неръждаеми стомани е малко
по-ниска от меките въглеродни сплави. В комбинация с по-ниската топлопроводимост този фактор обикно-
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вено изисква и по-нисък заваръчен
ток. По-голямото топлинно разширение пък налага специални предпазни
мерки по отношение на нагъването
и изкривяването. Заваръчните шевове трябва да са на около два пъти
по-малко разстояние един от друг от
конвенционалните. Препоръчително
е да се използват специални техники като заваряване с обратна
стъпка, стъпално заваряване и „скитане“ на заваръчната дъга. При потънки материали е много трудно
изкривяването и нагъването да се
избегнат напълно.
Феритните неръждаеми стомани
не се втвърдяват при термична обработка и са магнитни. Всички сплави от тази категория се считат за
заваряеми посредством по-голяма
част от наличните заваръчни процеси, с изключение на Тип 430F, предназначен за свободна механична обработка, който има високо съдържание на сяра. Коефициентът на термично разширение е по-нисък от
този при аустенитните сплави и е
приблизително същият като при
меката стомана. Не се препоръчват
заваръчни процеси, които имат тенденция да увеличават улавянето на
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въглерод. Това включва газокислородното заваряване, електродъговото
заваряване с въгленов електрод и
заваряването в среда от въглероден
диоксид.
Сплавите с по-ниско съдържание на
хром проявяват тенденции към
втвърдяване и образуване на структура от мартензитен тип в зоната на заваряване. Това намалява пластичността, здравината и устойчивостта на корозия при заваряване. За
по-големи участъци е препоръчително предварително загряване на зоната до 200°C. За да се възстанови
пълната устойчивост на корозия и
да се подобри пластичността след
заваряване, се препоръчва отгряване
при 760 - 820°C, последвано от закаляване с вода или въздух. Ако здравината все още е компрометирана, тя
може да се подобри чрез студена
обработка на заваръчния шев. Ако
термичната обработка след заваряване не е възможна и експлоатацията изисква устойчивост на удар, е
добре да се използва аустенитен
неръждаем метал при избора на добавъчен материал – заваръчна тел
или филър. В останалите случаи заваръчната тел се избира в съответ-
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ствие с основния метал.
Мартензитните неръждаеми
стомани се втвърдяват при термична обработка и са магнитни. Нисковъглеродният тип може да се заварява без специални предпазни мерки. Когато предварително и последващо загряване не са възможни, се
препоръчва използването на добавъчен материал от аустенитна
неръждаема стомана с изключение на
Тип 416Se. Отново не се препоръчват заваръчни процеси, които увеличават улавянето на въглерод, тъй
като повишеното съдържание на
този елемент увеличава чувствителността на пукнатини в зоната
на заваряване.
Т. нар. дуплекс стомани проявяват
аустенитни и феритни свойства,
което прави изборът на добавъчен
материал малко по-сложен. Много
типове сплави от тази категория не
се предлагат като филъри/пълнители поради факта, че добавъчният
метал се охлажда много по-бързо от
базовия материал. Лека промяна в
химичния състав на филъра обаче
позволява на заварката да има подобна якост и свойства като основния
метал.
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Особености и заваръчни
методи
Макар да е малко по-трудна за заваряване в сравнение с меките въглеродни стомани, неръждаемата стомана масово се подлага на такава
обработка в индустрията, а подходящи за целта са дълъг списък със заваръчни методи, включително електродъгово, електросъпротивително и
индукционно заваряване. Към първата
категория спадат процеси с нетопим
електрод (газоволфрамова дъгова заварка – GTAW, плазмено дъгово заваряване), както и такива с топим (заваряване в среда от защитен газ –
GMAW, дъгова заварка с флюс, дъгова
заварка с покрити електроди –
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SMAW, подфлюсово заваряване – SAW,
и заваряване с шпилки. В групата на
електросъпротивителните и индукционните методи попадат: съпротивително точково заваряване, релефно електросъпротивително заваряване, електрошлаково заваряване, челно електросъпротивително заваряване със стопяване на краищата, както
и високочестотно индукционно заваряване – HFIW. В практиката се използват още лазерно и електроннолъчево заваряване, които се отличават с висока плътност на мощността и често се прилагат в автоматизирани заваръчни линии, например в
автомобилостроенето.
От изброеното дотук е видно, че

съществуващите заваръчни процеси
са приложими и при неръждаемите
стомани, като основна цел е получаването на здрави заварки с добри механични свойства, без допускане на
порьозност и с особено внимание към
запазването на корозионната устойчивост на базовия материал. Преди
стартиране на процеса е важно зоната за заваряване да бъде щателно
почистена от масла, следи от въглерод и други замърсявания, които биха
компрометирали качеството на заварката. В индустрията обикновено
тази група материали се обработва
в специални цехове с висока чистота и атмосфера с повишено налягане. Тъй като хромът в състава им
лесно се окислява, се предвижда защита от въздействието на кислорода върху стопения метал посредством инертна атмосфера (аргон,
хелий, азот и др.)
Сред най-популярните промишлени
методи за формиране на заваръчни
съединения при производството на
съдове, изделия и конструкции от
неръждаема стомана са заваряването в инертна/активна защитна газова среда с плътен топящ се електроден тел (МИГ/МАГ заваряване),
ВИГ (волфрамов електрод и инертен
газ) заваряване, електродъгово заваряване с обмазани електроди и др.
Физичните свойства на неръждаемата стомана варират при различните видове в зависимост от състава
на сплавта, но са сходни при тези,
които са с една и съща микроструктура. Ето защо неръждаемите стомани от един и същ металургичен клас
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се отличават с близки заваръчни характеристики. Генерално се препоръчват методи, които позволяват по-кратко време на заваряване и по-малък обем стопен метал.

Избор на оборудване
На пазара се предлага богат асортимент от машини,
оборудване и аксесоари за ръчно и механизирано заваряване на неръждаеми стоманени сплави – заваръчни трансформатори, инверторни апарати, полуавтоматични
устройства и автомати, заваръчни горелки, дифузьори
и дюзи, газоразпределители, регулираща апаратура, лично предпазно оборудване и т. н. Най-популярни в индустриалната практика при производството на изделия,
поддръжката и ремонта на конструкции и съоръжения
от неръждаема стомана са заваръчните апарати и машини за МИГ/МАГ и ВИГ заваряване, дъгова заварка с
покрити електроди и за заваряване с ацетилен и кислород (с окси-ацетиленови горелки).
Всеки метод и тип оборудване има своите предимства и недостатъци, а изборът на решение се определя
от състава, свойствата, структурата и дебелината на
материала, типа на изработваното изделие или ремонтираното съоръжение, а често се съобразява и с условията на средата.
Машините за ВИГ заваряване се отличават с най-бавен заваръчен процес, но с високи естетически характеристики на шева. Методът позволява прецизно управление на заварката и нагъването и изкривяването могат
да бъдат контролирани до голяма степен.
Заваръчните МИГ машини се считат за най-бързи и
лесни за използване, което ги прави отлично решение за
производствени нужди. Трудно е да се правят фини и
прецизни заварки като при ВИГ оборудването, но за общи
индустриални приложения бързината на работа ги превръща в предпочитан избор. В допълнение не е необходима пренастройка на машината след заваряването на меки
стомани, тъй като заваръчните параметри са сходни.
Обикновено се използва аргон или въглероден диоксид като
защитна газова среда. Контролът на изкривяването не е
толкова прецизен, колкото при ВИГ машините.
Апаратите за дъгова заварка с покрити електроди
отново позволяват сравнително лесна работа, сходна с
тази при обработката на меки стомани. Тук с особено
внимание трябва да се подходи при шлаката, която проявява по-голяма тенденция да се разпръсква в сравнение
с МИГ/МАГ и ВИГ апаратите.
На пазара са достъпни и по-универсализирани решения, позволяващи използването на повече от един тип
заваръчен процес с едно и също оборудване. За обекти,
които не са свързани с електропреносната мрежа, се
предлагат модели със собствени генератори.
При работата с електроди от неръждаема стомана
(например при дъгова заварка с обмазани електроди) базовият материал е необходимо да бъде с достатъчна
дебелина, за да понесе голямото количество генерирана
топлина в точката на заваряване.
При избора на машина е добре да бъдат отчетени
няколко ключови фактора – какъв материал ще се заварява и в какъв диапазон от дебелини, в какви условия ще се
работи (на открито или закрито), необходима ли е защитна газова среда и каква, какви са номиналните характеристики на апарата – мощност, режим на работа,
възможности за управление и т. н.
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Новости при
цилиндричните
фрези
Еволюцията при модерните фрезови машини и обработващи центри води до непрекъснато
повишаване на мощността, капацитета, скоростта и прецизността им
Производителите на цилиндрични фрези са длъжни да са в крак с най-новите тенденции на
пазара, за да отговарят адекватно на актуалните предизвикателства и стандарти в бранша
Новите концепции при инструменталните материали, покритията и геометриите са насочени към удължаване на жизнения цикъл, намаляване силите на рязане и улеснено стружкоотвеждане

П

огрешно е схващането, че технологичното развитие при фрезовите инструменти и по-специално при
цилиндричните фрези е в своеобразен
застой през последните години.
Причините за възникването му вероятно са две. От една страна, наред с
челното, цилиндричното фрезоване е
считано за базов, фундаментален
производствен метод, който се е
доказал с времето като една от найефикасните технологии за изработка на широк кръг от изделия чрез
отнемане на метал. От друга страна, отдавна са достигнати множество високопроизводителни комбина-
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ции от материали, дизайни, геометрии и покрития, отговарящи на изискванията практически на всяко приложение.
Реалността обаче е напълно различна. Еволюцията при фрезовите
машини и модерните обработващи
центри не познава застои и води до
непрекъснато повишаване на мощността, капацитета, скоростта и
прецизността им. Ето защо производителите на инструментална екипировка са длъжни да са в крак с найновите тенденции на пазара на металообработващо оборудване, за да
отговарят адекватно на последните
предизвикателства и изисквания
пред фрезовите инструменти.

С набиращите популярност технологични концепции по отношение
на дизайна на фрезите, били те монолитни или със сменяеми пластини,
възникват нови възможности за функционална специализация, както и
иновативни подходи за обработка с
по-голяма скорост и по-високи темпове на подаване.

Технологично развитие
Сред водещите клиентски отрасли на цилиндричните фрези през последните години са общото машиностроене, металообработката, автомобилната и авиационната индустрия, корабостроенето и др. Освен
класическите инструменти, израбо-
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тени от бързорезни стомани, в сегмента популярни са
още моделите от твърдосплавни материали, както и
диамантените. Върху инструменталния материал се
нанася специално покритие, предназначено да повиши
износоустойчивостта на инструмента и да подобри
условията на рязане и стружкоотвеждане. Подходящи са
материали като титанов карбид TiC, титанов нитрид
TiN, титанов карбонитрид TiCN и др. В зависимост от
функцията и приложенията си покритията се отличават по своята дебелина, компонентен състав, брой слоеве и т. н.
И макар цилиндричното и челното фрезоване съществено да се различават по ориентацията на оста на
инструмента спрямо повърхнината, има редица технически аспекти и предизвикателства, които обединяват
посоките на развитие при цилиндричните, челно-цилиндричните и челните фрези. Водещи сред тях са жизненият цикъл на инструменталната екипировка, износването и влиянието му върху качеството на повърхностите. На практика колкото по-дълъг е полезният живот на
един режещ инструмент, толкова по-високи са общата
му ефективност и производителност. С избора на оптимални процесни, геометрични и механични параметри той може да бъде значително удължен.
Почти всеки съвременен металообработващ цех използва цилиндрични и/или челни фрезови инструменти
за груба, полуфинишна и финишна обработка, но много
от тях пропускат значителни ползи по отношение на
възможностите за по-високи темпове на отнемане на
материал именно поради споменатата в началото заблуда. Голям процент от предприятията в тази група
инвестират в скъпи и модерни обработващи центри, но
ги „въоръжават“ с морално и функционално остаряла ин-
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струментална екипировка. А реално са необходими найиновативните концепции, разработени специално да оптимизират потенциала на фрезовите и обработващи
центри от последно поколение. Само така е възможно
постигането на отчетливи подобрения в ефективността и намаляване на разходите за единица продукция,
особено при по-едрогабаритните детайли. Новите геометрии при цилиндричните фрези са насочени предимно
към удължаване на жизнения цикъл на инструмента, намаляване силите на рязане и улеснено стружкоотвеждане, което редуцира натоварването върху режещите
ръбове. Базирани на изкуствен интелект платформи за
мониторинг и диагностика, интегрирани в програмното управление на обработващите центри, могат прецизно да проследяват темповете на износване и да прогнозират с точност кога е необходима смяна или е налице риск от счупване.

Иновации в проектирането
Фрезовите инструменти с кръгли вложки обикновено
са трудни за регулиране, когато пластините са износени, поради малките им размери и компактен дизайн.
Фрезата трябва да се освободи от шпиндела и всяка
вложка да се завърти ръчно до определена степен, за да
се внесе нов режещ ръб в зоната на фрезоване. Времетраенето на тази спомагателна операция обаче е прекалено дълго за модерните високоефективни и производителни приложения. На пазара се предлагат иновативни
решения, например нови технологии за затягане на вложките (подобни на метода, по който се захващат инструментите в държачите), които значително съкращават спомагателните операции, като същевременно осигуряват висока статична и динамична стабилност.
Централна роля в проектирането на цилиндрични и
други типове фрези от ново поколение имат технологиите за триизмерно компютърно моделиране и симулация.
Водещ фактор, стимулиращ развитието в сегмента,
е напредъкът при самите обработващи машини и центри. Досегашните конфигурации, работещи по-бавно и с
голям въртящ момент, бяха способни на високи темпове
на отнемане на материал при средна скорост. Моделите от ново поколение обработват с по-малък въртящ
момент, но при много по-високи скорости. Темповете
на отнемане и постигането на желаното повърхностно
качество са предизвикателства, които изискват изцяло
нови стратегии при проектирането на инструментална екипировка.
Съвременните концепции при цилиндричните фрези са
базирани на комплексни комбинации от микро- и макрофактори, като клас на инструменталния материал, геометрия на режещите ръбове, възможности за стружкочупене и стружкоотвеждане.
В отговор на пазарните изисквания фрезовите машини и центри са не само по-бързи и динамични, но често –
много по-леки и компактни, като в допълнение изискват и
по-малка дълбочина на рязане. Макар усъвършенстваните
твърдосплавни материали и покрития да продължават да
са водещи при фрезовите инструменти (при цилиндричните фрези това са бързорезните стомани), все по-широк асортимент от нетрадиционни инструментални
материали си проправя път на пазара. Въвеждането на
керамиката в сегмента например доведе до цялостно преосмисляне на физичните аспекти при отнемането на
материал в металобработката. Новите разработки в
сферата на материалите, включително закалените и
неръждаеми стомани, суперсплавите от семейството на
инконел и други „екзотични“ сплави задават нови стан-
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дарти при проектирането и производството на фрези.
Карбидните режещи инструменти се оказват крайно недостатъчни да покрият непрекъснато нарастващия кръг от приложения във
фрезоването, тъй като отдавна са
достигнали технологичната си и
пазарна зрялост. Иновациите при
покритията донякъде помагат, но
ефективността им е ограничена от
високите температури и сили на
триене, съпътстващи механичната
обработка на твърди метали. Керамичните модели, от друга страна, са
до седем пъти по-твърди от карбидните и са изцяло шлифовани, което
позволява голяма свобода при геометриите. Използването им за обработка на високоустойчиви сплави
обаче е свързано с дефинирането на
такава траектория на инструмента, че контактната му зона да не
напуска детайла, тъй като това
може да съкрати полезния му живот
с около 3%, изчисляват експертите.
Новите класове инструментални
материали позволяват и изработването на по-остри ръбове при цилиндричните фрези.

Пазарни тенденции
Един от водещите проблеми при
т. нар. екзотични материали е
свързан с генерирането на голямо
количество топлина. Ето защо е
необходимо технологиите при субстрата, покритието и геометрията да бъдат комбинирани така, че
да се осигури максимално разсейване на топлинната енергия. Специализирано решение, насочено към разрешаването на това предизвикателство, е CVD покритие от титанов алуминиев нитрид (TiAlN), нанесено при ултраниско налягане, което съдържа по-голям процент алуминий в състава си. Това позволява на
вложките да издържат на повече
топлина и води до по-дълъг живот
на инструмента. Концепции като
тази са изключително успешни в
приложения с голям обем на продукцията и бързо заменят традиционните решения.
Съществува пазарна необходимост от цялостно планиране при
разработването на цилиндрични и
други типове фрезови инструменти, особено за моделите, от които
се очаква да извършват както груба, така и финишна обработка. Всяка промяна в параметрите на покритието може да доведе до изменение на микрогеометрията на една
инструментална вложка или режещ
ръб, както по отношение на разме-
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ри, така и на форма и местоположение. Важно е това да бъде отчетено, особено при прецизните фрезови обработки. Ето защо все по-често патентованите инструментални материали и покрития се разработват едновременно, за да се осигури оптималната им съвместимост и кумулативна ефективност.
Сред водещите пазарни тенденции при фрезите е и повишеното
търсене на специализирани инструменти. Въпреки по-високата им
първоначална цена, в дългосрочен
план те осигуряват голяма икономическа ефективност, тъй като позволяват специални настройки и стратегии за обработка, но също и значително опростяване на процеса.
Тази промяна в пазарния микс е валидна дори за базови обработки като
цилиндричното фрезоване, които
също могат значително да се възползват от известна степен на специализация в дизайна и функционалността на инструмента в зависимост
от конкретното приложение.
Коеволюцията на обработващите
машини и режещите инструменти
е от ключово значение да бъде синхронизирана по линия на един много
важен аспект – размера. С диверсификацията при оборудването инструменталната екипировка е необходимо напълно да съответства на
конкретната установка по отношение на нейния размер, мощност и
производителност.
Пазарните анализатори прогнозират, че предстои многократно да
нараснат приложенията на фрезоването с високи темпове на отнемане
на материал. Крайната цел е съкращаване на цикъла на обработка и
периода за пазарна реализация на
едно метално изделие. В резултат
на тази тенденция все повече металообработващи цехове инвестират
в машини с такъв капацитет, способни на бърза и гъвкава изработка
както на типови, така и на нестандартни детайли. Ето защо производителите на цилиндрични фрези все
по-често влагат време и усилия в
разработката на специализирани
решения за този сегмент, наред с
разширяване на асортимента от
специализирани решения и възможности за персонализация.
Не на последно място, пазарната
динамика налага осигуряването и на
комбинирани решения, които могат
да извършват груба и финишна обработка с една настройка, но с по-високо качество и по-малки допуски в
сравнение с досегашните многофункционални фрези.
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ОВК

Топловъздушни апарати с
възможност за
за охлаждане
и овлажняване
Тези системи позволяват интеграция към съществуващата ОВК инсталация на обекта и
посредством термостати могат да регулират температурата в едно или повече помещения в сградата
Подходящи са за децентрализирано отопление и охлаждане в различни индустриални обекти
като големи производствени халета, складове, логистични центрове, цехове, работилници,
гаражи и т. н.
Управлението на скоростта на вентилаторните мотори в топловъздушния апарат изпълнява функцията и на регулиране на мощността на отопление или охлаждане

В

ентилаторните топловъздушни
апарати в хоризонтално или вертикално изпълнение са популярно решение за отопление, климатизация и
овлажняване не само на жилищни и
търговски, но и на различни по обем и
предназначение индустриални площи.
Както подсказва наименованието им,
основните им компоненти са вентилатор и топлообменник. Тези системи позволяват интеграция към съществуващата ОВК инсталация на обекта и посредством термостати могат да регулират температурата в
едно или повече помещения в сградата, както и да подпомагат работата на основната климатична камера
в комбинация с чилъри. Термостатът
управлява скоростта на вентилатора и дебита на вода или технологичен флуид през топлообменника с
помощта на контролен клапан.

Специфики и приложения
Благодарение на сравнително простото си устройство и високата
гъвкавост, която предлагат, топловъздушните апарати с възможности за
охлаждане и овлажняване често се
доказват като по-рентабилно решение от системите с променлив обем
на въздуха (VAV), както и от централизираните отоплителни инсталации
с въздухообработващи (климатични)
камери или охлаждащи конвектори.
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Хоризонталните апарати типично са
предназначени за таванен, а вертикалните за подов монтаж. Шумовата
мощност на тези системи е производна на дизайна им, като зависи и
от строителните материали в работната зона на агрегата. Охладителната и отоплителната мощност
пък могат да бъдат условно изчислени като се вземе предвид температурата на въздуха, влизащ и излизащ
от инсталацията, като се отчете и
обемът на преминалия въздух за единица време.
С помощта на топловъздушни апарати с вентилаторен/конвекторен
дизайн могат да бъдат изградени
високоефективни системи за децентрализирано отопление и охлаждане
в различни индустриални обекти
като големи производствени халета,
складове, логистични центрове, цехове, работилници, гаражи, както и помещения в животновъдни ферми, плевни, хамбари, спортни зали и т. н. Те
могат да бъдат комбинирани с широк
асортимент от топлоизточници,
включително кондензни газови котли,
чилъри или реверсивни термопомпи.
Популярно решение е използването на
топловъздушни агрегати с котли на
биомаса, които произвеждат топла
вода, а енергията й се пренася с помощта на стандартен многоредов
топлообменник от типа „вода-въздух“
и вентилатор към отопляваното или
климатизирано помещение.

Функционални
характеристики
Топловъздушните апарати с
възможности за отопление, охлаждане и овлажняване типично са предназначени за помещения с определено ниво на максимално запрашаване
от порядъка на 0,3 g/m3. Те използват енергийно ефективни EC вентилатори (с електронно управление) и
EC двигатели, които позволяват икономии на енергия с до 50% в сравнение с други популярни ОВК технологии. Корпусът на агрегатите може
да е изработен от метал или експандиран полипропилен (EPP), като и в
двата случая се осигурява висока
механична якост и устойчивост на
запрашаване/замърсяване. EPP вариантите се отличават с по-ниско
тегло и по-естетичен дизайн.
Устройството на системата
включва вграден капкоуловител и
тава за конденз, които позволяват
експлоатацията й в режим на охлаждане и овлажняване както и лесно отвеждане на кондензата извън топлообменника. Капкоуловителят е оборудван с изводни лопатки, които предотвратяват излизането на кондензат от апарата заедно със захранващия въздушен поток. Събраната вода
от тавата за конденз се извежда от
системата с помощта на гравитацията, като за целта тавата разполага със специална дренажна тръба.
Големият капацитет на отопле-
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ние и охлаждане се гарантира посредством специални
хидрофилни слоеве, които представляват фини ламели и
допълват стандартните за приложението 3- или 4 редови топлообменници. Типично решение са трискоростните вентилатори, които осигуряват прост и ефективен
способ за управление на работата на апарата. Регулируемите изводни лопатки правят възможен прецизен контрол на посоката на захранващия въздушен поток според потребностите.
В практиката се използват два основни типа топловъздушни апарати – в „blow through“ и „draw through“
конфигурация. При първите вентилаторите са монтирани зад топлообменника и избутват въздушния поток
през него, докато при вторите те се намират пред
серпентината на топлообменния апарат и всмукват
въздуха през него. Всмукателните системи се считат
за по-високоефективни по отношение на отоплителната/охлаждаща мощност, тъй като на практика оползотворяват по-пълноценно работата на топлообменника.
Резонно обаче те са и по-скъпи, тъй като изискват специална конструкция за монтаж на вентилаторите, докато при продухващите системи вентилаторите традиционно са фиксирани директно към топлообменника.

Монтажни особености
Вентилаторните апарати с възможност за отопление, охлаждане и овлажняване могат да бъдат с вграден
или конвенционален монтаж. Във втория случай апаратът се фиксира към стената или тавана със специална статична или ротационна конзола, като може да бъде
и в свободностоящо изпълнение на пода. Обикновено
системата е осигурена с подходящ за целта предпазен
корпус. Въздухоразпределението се извършва посредством специална решетка за отработения и дифузор за
захранващия въздушен поток, разположени в определени
зони на корпуса.
Вградените модели се монтират в достъпна ниша на
окачен таван или в специална сервизна зона на помещението. Решетката и дифузорът типично се поставят
на нивото на тавана и се свързват към апарата посредством специална тръбна система. Така се постига висока гъвкавост при тяхното разполагане, така че да отговарят на таванната конструкция, без да нарушават
естетиката. Популярна стратегия е отработеният
въздух да не се подава по въздуховодна тръба, а да се
насочва към таванната ниша, която да функционира като
зона с повишено налягане.
Топлообменникът традиционно се свързва с някоя
централна сградна инсталация, от която черпи топла,
студена вода или друг технологичен флуид. В зависимост
от режима на работа той може да прибавя или отнема
топлинна енергия от работния въздух, както и да разполага с допълнителна овлажнителна система.
Топловъздушните апарати за промишлено отопление
или охлаждане са оборудвани с вграден термостат или
се свързват към отдалечен такъв. В модерните индустриални сгради с централизирана платформа за енергиен
мениджмънт управлението на вентилаторите може да
се интегрира чрез локален дигитален контролер или
свързана с платформата ОВК станция с температурен
сензор и задвижващи механизми за контролния вентил.
Наред с останалите сградни услуги, и работата на вентилаторните топловъздушни апарати се управлява централизирано от специално организиран контролен
център.
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Още възможности за управление
Управлението на скоростта на вентилаторните мотори в топловъздушния апарат изпълнява функцията и на
регулиране на мощността на отопление или охлаждане.
За целта се използва специален превключвател, вграден в
цифров стаен термостат. Възможен е както ръчен, така
и автоматизиран контрол въз основа на предварително
зададени параметри на микроклимата. При интегрирането на топловъздушните ОВК апарати в платформа за
сграден и енергиен мениджмънт управлението им обикновено се извършва почти или изцяло в автоматичен режим. Използваните в конфигурацията мотори, задвижващи вентилаторите, обикновено са променливотокови
електродвигатели с екранирани полюси или еднофазни кондензаторни електродвигатели с постоянно включен кондензатор в спомагателната намотка. При по-съвременните модели се срещат и постояннотокови безколекторни мотори с електронна комутация. В сравнение със системите, базирани на асинхронни трискоростни мотори,
топловъздушните апарати с безколекторни мотори позволяват икономии на електроенергия до 70%.
Моделите, свързани към канални сплит климатизатори, циркулират хладилен агент през топлообменника вместо охлаждащ флуид с ниска температура, когато са
присъединени към големи кондензаторни агрегати.
Възможно е свързването на топловъздушните вентилаторни апарати и към кондезатори с течно охлаждане,
които използват междинна охладителна течност за понижаване температурата на кондензатора посредством
водоохладителни кули. Във високи сгради с много етажи е
популярен вертикалният монтаж на апаратите един над
друг, като всички се свързват с общ тръбен контур.

73

ВиК

Помпи и арматура
за корозивни и
агресивни флуиди
Отсъствието на динамични уплътнения в конструкцията на диафрагмената помпа намалява уязвимостта й и дава много предимства в приложения с отпадъчни води
Сивият чугун осигурява добра устойчивост на износване и корозия благодарение на химическия си състав и на скоростта на охлаждане при отливането
В семейството на флуорполимерите PVDF е един от най-универсалните материали, подходящ за работа с киселинни води, наситени с хлориди или смеси от химикали

А

гресивните, корозивни и замърсяващи околната среда течности
трябва да се отвеждат и изпомпват
сигурно и надеждно. Плавното протичане на тези отговорни производствени процеси е силно зависимо от
издръжливостта, износоустойчивостта и условията на поддръжка на
инсталацията.
Отпадъчните води съдържат много твърди частици, като влакна,
разтворени химични вещества, абразиви или други елементи, които представляват особено предизвикателство за помпите и арматурата за
отвеждане на водите. Допълнителни проблеми за операторите на пречиствателни станции е смесването
на отпадъчни води и дъждовна вода.
Пясъкът, който попада в системата
при смесването, е силно абразивен и
причинява сериозни повреди на работното колело и корпуса на помпата.
Особено по време на обилни валежи, големи количества пясък може да
навлязат в канализационната система и да се образуват локални отлагания. Не само местоположението,
но и съответната функция на помпата оказват влияние върху скоростта на износването й. Например
помпи, които изпомпват вода от
уловители за пясък, естествено подлежат на много по-интензивно износ-
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ване, отколкото помпите, които
обработват общ поток отпадъчни
води.
В предприятия от химическата
промишленост и изобщо индустрии,
за чиито процеси се използват големи количества вода и има висок риск
от износване и корозия, трябва да се
използват помпи и арматура от устойчиви материали, специално предназначени за такива среди.

Помпени технологии
против износване
Обемните помпи, конструирани за
работа без уплътнения, позволяват
експлоатация с течности с абразиви и частици, които иначе биха повредили други видове помпи.

Отсъствието на динамични уплътнения в конструкцията и наличието на няколко диафрагми намалява
уязвимостта на помпата и й дава
много предимства в различни приложения в индустрията, най-вече
свързани с пречистването на отпадъчни води или в процеса на обратна осмоза, нано- и ултрафилтрация.
Например тези обемни помпи са идеален избор при изпомпване на води,
замърсени с широк спектър от корозивни химикали, и за отвеждане на
течности с частици твърди замърсители.
Диафрагмените обемни помпи,
още наричани мембранни помпи,
създават ниско и високо налягане
посредством набор от мембрани,
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които се огъват навътре към и извън
работната камера. Невъзвратни клапани насочват потока във и извън
камерата. Докато буталото се прибира, налягането на атмосферния
въздух изтласква течността през
входящия невъзвратен клапан, за да
запълни вакуума, оставен от буталото. Докато буталото обърне цикъла, налягането затваря входния
невъзвратен клапан, а изпускателният невъзвратен клапан се отваря и
през него преминава течността.
Обемът на течността остава постоянен при всеки ход. Конфигурацията на помпата определя налягането и потока в системата. Скоростите на вала на помпата са сравнително ниски, което изисква намаляване на скоростта на двигателя.
Този тип помпи са изключително
надеждно средство за работа с широк набор от течности, включително корозивни, горещи, абразивни, вискозни, несмазващи и рециклирани,
както и течности, съдържащи
твърди вещества. Многодиафрагмената конструкция без уплътнения
осигурява 100% безопасно задържане
дори за най-агресивните флуиди,
като същевременно осигурява практически безимпулсна работа. Технологията гарантира точност, тъй
като дебитът е пропорционален на
скоростта на помпата. Диафрагмените помпи без динамични и механични уплътнения са пригодени за работа в тежки индустриални среди,
като конструкцията им напълно
минимизира рисковете от теч. Вискозитетът на течността не влияе
върху работата на помпата, като
всичко това е предпоставка за висока оперативна ефективност и нама-
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ляване на разходите за експлоатация.
Някои специализирани модели се проектират с показатели, надвишаващи
стандартите за ефективност и
осигуряват плавен, линеен, практически безимпулсен поток без използване на скъпи демпфери за пулсации.

Износоустойчиви
материали за помпи и
арматура
Отпадъчните води с високо
съдържание на абразивни частици
могат значително да съкратят експлоатационния живот на помпата
поради интензивността на износване.
Сивият чугун, като EN-GJL-250,
осигурява добра устойчивост на износване и корозия благодарение на
химическия си състав и на скоростта на охлаждане при отливане. Някои елементи, като силиций, никел и
алуминий, както и бавното охлаждане увеличават графитообразуването. Резултатът е силно обогатен с
въглерод, железни оксиди и силициев
оксид материал. В случай на абразивни отпадъчни води обаче често това
не е достатъчно, за да се гарантира
дългосрочна експлоатационна надеждност.
Въпреки че са налични дебелослойни покрития за компоненти от сив
чугун, трайността на такива защитни слоеве обикновено не може да
посрещне изискванията при повишена абразивност в отпадъчните води.
Поради тази причина производителите разработват варианти на помпи и импелери от специален бял чугун (EN-GJL-HB555), в който въглеродът е свързан с желязото под формата на железен карбид Fe 3 C,
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съдържа манган и силиций и има изключително високи показатели на
износоустойчивост.
При изпитвания за износване този
тип лят чугун демонстрира 20 пъти
по-ниска загуба на материал в сравнение с нормалния сив чугун. Следователно за обработка на абразивни
течности и особено за отпадъчни
води, съдържащи пясък или други агресивни частици, белият чугун има
категорични предимства по отношение на устойчивостта на износване. По-високата първоначална инвестиция за износоустойчива помпа
бързо се оправдава от предимствата й по отношение на експлоатационния живот и надеждността на
системата.

Материали за химически
агресивни отпадъчни води
Специализираните помпи за химически агресивни отпадъчни води се
изработват от неръждаеми стомани или легирани дуплекс стомани,
които са силно устойчиви на корозия. Когато водата съдържа и разтворени химически елементи, това
поставя специални изисквания към
помпите по отношение на устойчивостта на корозия. Тъй като конвенционалните дуплексни стомани понякога не са достатъчно надеждни в
такива условия, се използват специални дуплексни стомани с високо
съдържание на хром и никел, които
са категоризирани с определен PREN
индекс, който служи като мярка за
устойчивост на корозия. За определени приложения се прилага и пасивна катодна защита с помощта на
цинков анод, който се прилага към
корпуса за надеждна галванична защи-
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та от корозия.
Поливинилиден флуоридът (PVDF)
е флуорополимер, който дава универсално решение за всякакви проблеми
с корозията в преработката на силно химически замърсени отпадъчни
води, като тези от минната промишленост и преработката на минерали. Флуорополимерите са семейство полимери, притежаващи висока химическа устойчивост и висока
температурна стабилност.
В семейството на флуорполимерите PVDF е един от най-универсалните материали, подходящ за работа
с киселинни води, наситени с хлориди или смеси от химикали. Тръбопроводни системи, помпи, клапани, фитинги, дюзи и филтърни системи,
изработени от PVDF, гарантират
висока надеждност при управлението на процесни води в промишлености като обработка на химикали,
избелване на целулоза и хартия, биофармацевтична обработка и производство на полупроводникови компоненти.
PVDF е високоефективен полимер,
широко употребяван във всички тези
индустрии поради своите уникални
свойства. Химическата и абразивна
устойчивост, механичната издръжливост при по-високи температури
и UV стабилността правят PVDF
универсален материал, чието представяне е оценено в много индустрии. Освен това в естествената си
форма без добавки PVDF е високохигиеничен флуорополимер, използван в
приложения, където чистотата на
крайния продукт не може да бъде
компрометирана дори от минимал-
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но количество замърсители.
На пазара се предлагат различни
модификации на PVDF, което е и още
една предпоставка за добрите резултати от влагането му в голямо разнообразие от различни компоненти
за преработка на води.
Някои недостатъци като преждевременни повреди на арматурата от
обикновена пластмаса, подсилена с
фибростъкло (FRP), еластомерни и
уретанови облицовки при високотемпературни среди в индустрията карат производителите да търсят
решения с по-дълъг живот. Доскоро в
практиката за облицоване на смесители и бъркалки широко се използваше каучук, сега в много индустриални преработки на агресивни химически суспензии и киселинни условия с
ниско рН също се прилагат PVDF
покрития.
Зад отличните химически и физични характеристики на този полимер
стои флуорното съдържание. Като
тегловни проценти, стандартните
PVDF хомополимери са флуорирани до
59,4%, а гъвкавите PVDF кополимери
са флуорирани до 64%.

Уплътнения за помпи и
арматура в агресивни
среди
Основните проблеми, които стоят пред инженерите проектанти, по
отношение на агресивната среда на
работа са, от една страна,
невъзможността помпата да се проектира така, че да е устойчива на
всякакъв вид химикали, а от друга,
въпросът дали да се посочи съвсем
тясно специфициран флуороеласто-

мер, за да се покрият всички евентуални рискове, или да се избере еластомер със средна химическа устойчивост с презумпцията той да е
ефективен и надежден при повечето
приложения.
През последните години разработките в сферата на еластомерите
постепенно подобряват характеристиките на уплътняване на помпите, в това число по отношение на
температурната устойчивост, химичните и механични свойства, а
също така доведоха до нови еталонни норми в някои области на приложение. В резултат на това развитие
никога преди не е имало толкова голям избор от ефективни решения за
уплътнение.
Флуореластомерите (FKM), използвани за уплътнения, демонстрират
своята висока ефективност най-добре в среда на висока температура и
води, примесени с агресивни елементи. Различните видове флуороеластомери се отличават едни от други по своите характеристики. Това
поставя предизвикателството пред
инженерите, проектиращи помпени
съоръжения и арматура, да специфицират най-подходящия FKM материал.
Има пет основни типа FKM според типовете мономери, използвани
в производството на флуороеластомери. Те включват винилиден флуорид (VF2), хексафлуоропропилен (HFP),
тетрафлуороетилен (TFE), перфлуорометилвинилетер (PMVE). Комбинацията от мономери определя свойствата на FKM.
Тип 1 – VF2 + HFP (кополимер/диполимер) има цялостни добри свойства и е най-често срещаният FKM.
Тип 2 – VF2 + HFP + TFE (терполимер)
– този еластомер има по-висока
топлоустойчивост и подобрена химическа устойчивост спрямо FKM
тип 1 към ароматни и нискомолекулни въглеводороди. Тип 3 – VF2 + TFE
+ PMVE (терполимер) – този еластомер разширява температурните
показатели на еластомера, което
позволява гъвкавост и пригодност за
по-ниски температури. Тип 4 и тип
5 не касаят в такава степен преработката на замърсени води, тъй
като рядко се срещат извън специални приложения в автомобилната
индустрия.
При критични приложения на една
нова помпа е важно инженерът да
почерпи необходимата информация
от своя доставчик, за да направи
оптимален информиран избор от
наличните материали и да отговори на техническите изисквания.
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осветление

Машинно
осветление
и индикация
Машинното осветление често представлява инженерно предизвикателство поради тежките условия, характерни за някои видове оборудване
Системите за осветление могат да бъдат подложени на редица неблагоприятни фактори
на работната среда като запрашаване, влага, прекомерно високи или ниски температури,
вибрации и удари
Подходящото ниво на осветеност води до по-бърза и прецизна визуална инспекция на извършваната механична обработка, което е свързано с повишаване на производителността

В

днешния забързан свят на автоматизирано оборудване осигуряването на добра осветеност на работните станции на машинните
оператори е по-важно от всякога. Вероятно това важи с най-голяма сила
за работните клетки на металообработващите машини с цифрово
програмно управление (ЦПУ). Независимо дали става въпрос за камера за
рязане или шлифоване или пък за работната зона на вертикален обработващ център, добрата осветеност на работните участъци може
да е решаващият фактор, когато
става дума за визуални инспекции,
контрол на качеството на крайния
продукт или поддръжка. Наличието
на равномерна осветеност без отблясъци например е задължително за
техниците, когато им се налага да
спрат машината и да бръкнат в работната зона.
С продължаващия преход на машиностроителната индустрия от флуоресцентното осветление и лампите с нажежаема жичка към енергийно ефективната светодиодна технология (LED) е важно да се осъзнае,
че не всички светодиоди са еднакви.
От висока яркост и равномерно разпределение на светлината до способ-
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ността да „оцелеят“ в тежките
индустриални условия, в статията
ще обърнем внимание на някои от
най-важните съображения при избора на оптималното осветление за
вътрешността на металообработващите машини.

Равномерно разпределение
на светлината
Ярката светлина и равномерната
осветеност са характеристики от
ключово значение, що се отнася до

септември 2021

визуална инспекция на дейността,
осъществяваща се на върха на металообработващия инструмент. Силно
отражателните повърхности на
металните детайли обаче са предпоставка за образуването на раирана шарка от традиционните светодиодни линейни осветителни тела.
Този „зебра“ ефект затруднява визуалната инспекция, тъй като части
от металния обект не са достатъчно осветени и изглеждат тъмни. В
допълнение конвенционалните све-
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тодиодни решения, състоящи се от
няколко точкови осветителя, също
могат да доведат до получаването
на множество засенчвания зад инспектирания обект, което отново е
предизвикателство за процесите по
контрол на качеството.
За инспекцията на метални детайли и други части с отразяваща
външност трябва да се избере равномерен светлоизточник с повърхностно излъчване, а не светодиоден
източник, състоящ се от няколко
осветителя. Това не само ще намали
степента на отразяване от светлоизточника, но и ще елиминира засенчванията. От своя страна, това ще
доведе до по-чисти и бързи инспекции.
Трябва да се има предвид, че плоските светодиодни осветители също
елиминират отблясъците, отраженията и засенчванията, но от гледна точка на оптичния дизайн те осигуряват осветеност странично, което води до загуба на светлина. На
пазара обаче се предлагат решения с
уникален и ефективен дизайн, които
не само елиминират споменатите
недостатъци, но осигуряват и висока осветеност. Конструкцията интегрира дифузерна пластина, която
редуцира отблясъците и увеличава
проникването на светлината, и двукомпонентна отражателна повърхност.

Съответствие със
стандартите
При специфицирането на осветление за вътрешността на една металообработваща машина е важно да
се съблюдават изискванията на
съответните стандарти в областта. Например стандарт EN
1837:1999+A1:2009, в чийто обхват
попадат машинната безопасност и
неразделната част от нея – машинното осветление. Стандартът препоръчва минимум 500 lx осветеност
за вътрешно машинно осветление.
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За да се отговори на изискванията
на стандарта, трябва да се избере
широкоъгълно осветително тяло,
което ярко да осветява целевите
участъци на върха на металообработващия инструмент и заобикалящата го зона.
Друг приложим стандарт е ISO
16089, който покрива безопасността на металорежещите машини,
извършващи стационарно шлифоване. Този стандарт призовава за поне
300 lx осветеност в наблюдаваната
зона и в непосредствена близост до
нея. Според документа отблясъците,
отраженията и засенчванията трябва да се избягват възможно най-много. В допълнение светлоизточникът
трябва да е позициониран така, че
да се сведе до минимум замърсяването по време на механична обработка.

Безопасни и подходящи за
тежки условия
Освен енергийни спестявания светодиодите предоставят и други
предимства пред традиционните
светлоизточници като флуоресцентното осветление и лампите с нажежаема жичка. Например ясното и
характерно качество на светлината, излъчвана от светодиодите от
висок клас, осигурява добре осветена работна камера, същевременно
подсилвайки видимостта и нивото
на безопасност. В допълнение, когато светодиодите са изработени от
издръжливи материали като лещи
от подсилено стъкло, конструкция
от неръждаема стомана и корпуси
от лят алуминий, те могат да понесат хвърчащите стружки и други
остатъци, характерни за средата в
работната камера на една металорежеща машина. При наличие на тежки експлоатационни условия трябва
да се търсят светодиоди, способни
да функционират при температури,
достигащи до 55°C, и такива, предлагащи клас на защита срещу проникване на прах, вода, масло и метални
стружки IP67, IP67G или IP69K.

Неголеми изисквания за
поддръжка
Едно от най-големите предимства на светодиодното осветление
е неговият продължителен експлоатационен живот без необходимост
от поддръжка. Тъй като светодиодите на практика са компоненти, които не изискват поддръжка, те могат
да се нуждаят от внимание единствено когато трябва да бъдат под-

менени. Дори тогава смяната се извършва бързо и лесно, ако осветителят предлага възможност за plug-andplay присъединяване. Тези опции предлагат бързо свързване и M12 присъединяване, както и предварително
опроводени модели с отстраняеми
plug-in или пружинни клеми.

Техническа помощ
Когато трябва да се осветят
работните камери на различни металорежещи машини, светодиодите
са очевидният избор пред флуоресцентните лампи и тези с нажежаема жичка. Както беше споменато
обаче, не всички светодиоди са еднакви, а именно детайлите в дизайна може да са ключът към постигането на равномерно осветени работни пространства с ярка и хомогенна светлина, без разсейващи сенки и райета. Това важи в пълна степен за детайлите със силно отражателни повърхности като метални
части. Трябва да се има предвид, че
подходящото ниво на осветеност
води до по-бърза и прецизна визуална
инспекция на извършваната механична обработка, което е свързано с повишаване на производителността.
На пазара се предлагат множество
видове и размери светодиоди, способни да отговорят на потребностите на различни металообработващи машини и работни среди. Затова е разумно изборът и оразмеряването на осветителите да се извършат едва след консултация с доставчика им.

Индикация
Индикаторите за статуса на
машините предоставят възможност за подобрена комуникация в
рамките на производствената площадка. Безжичните решения опростяват инсталацията, позволяват
отдалечено наблюдение и събиране
на данни, както и бързо предаване на
информация за машинния статус на
територията на завода и извън него.
Навременното обръщане на внимание на проблемите, още при тяхното възникване, подобрява качеството и редуцира проблемите,
свързани с безопасността. Статусът се индикира чрез цвят, позиция, текст, символи или звуков сигнал, т.е. не се губи време за дешифриране на информацията. Друго предимство е, че повечето продукти са
сертифицирани за употреба в цял
свят и отговарят на международните стандарти в областта.
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Íîâà ñåðèÿ AC-DC çàõðàíâàíèÿ
LCS35-50-75-100 îò XPPower

Ñåðèÿòà LCS ñà íàïúëíî
çàòâîðåíè ñ êîíâåêöèîííî
îõëàæäàíå AC-DC çàõðàíâàíèÿ. Ïðîåêòèðàíè ñà äà îñèãóðÿò èçêëþ÷èòåëíî êîíêóðåíòíî åâòèíî ðåøåíèå çà
èíäóñòðèàëíà åëåêòðîíèêà
è òåõíîëîãè÷íè ïðèëîæåíèÿ. Ïðîäóêòèòå îò ñåðèÿòà íàìèðàò ïðèëîæåíèå â ñïîìàãàòåëíè èçòî÷íèöè íà åíåðãèÿ, îõðàíèòåëíè èíñòàëàöèè, óïðàâëåíèå íà îñâåòëåíèåòî, óïðàâëÿâàùè ñèñòåìè çà óìåí äîì
èëè îôèñ, ìàøèíè çà ïðîäàæáà íà áèëåòè, íàïèòêè, çàêóñêè. Îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè âêëþ÷âàò:
l Íèñêà öåíà
l 35/50/75/100 W ñ êîíâåêöèîííî îõëàæäàíå
l Ïîêðèòè èíäóñòðèàëíè è ITE ñòàíäàðòè
l Âãðàäåí êàïàê íà ñúåäèíèòåëíèòå êëåìè
l Ïîêðèò å êëàñ B çà ïðîâîäíèêîâè è èçëú÷âàíè åìèñèè
l Âõîäíî íàïðåæåíèå 85 äî 264 VAC èëè 120 äî 373 VDC
l Âõîäíî ïðåíàïðåæåíèå - èçäúðæà 300VAC çà 5s
l Êàòåãîðèÿ íà ïðåíàïðåæåíèå III
l Èçõîäíè íàïðåæåíèÿ îò 5 äî 24 VDC (LCS35)
l Èçõîäíè íàïðåæåíèÿ îò 5 äî 48VDC (LCS50/75/100)
l Ðåãóëèðàíå íà èçõîäíîòî íàïðåæåíèå ± 10%
l Âèñîêà åôåêòèâíîñò, äî 88%
l Çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå, ïðåíàïðåæåíèå è ïðåòîâàðâàíå
l Ñâåòîäèîäåí èíäèêàòîð çà âêëþ÷åíî çàõðàíâàíå
l Êîíôîðìíî ïîêðèòèå êàòî äîïúëíåíèå
l 30°C äî +70°C ðàáîòíà òåìïåðàòóðà
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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